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 |  עדימה לש היגולונכטל 4-ה םילשורי תדיעו

 םכסמ ח"וד

 ליעפ קלח תחקל תנמ לע ןפי לש הלאל םימוד םינותנ לארשיל

 םיבשחמה לש "ישימחה רודה" חותיפב ליבוהלו
 היה "עדימה לש היגולונכטל 4-ה םילשורי תדיעו" לש הליענה בשומ

 .לארשיב ותומכ היה םרטש ילכלכו יעדמ סנכ לש ואיש
 ,םלועב בשחמה ינעדמ ילודג קלח ולטנ וב ,לנפו תואצרה תרדסב

 רקחמל םיבשחמה לש "ישימחה רודה" ביצמש םירגתאה ונודנ
 .יברעמה םלועב עדימהו םיבשחמה תישעתלו יעדמה
 דראודא 'פורפ ,תירבה תוצראב 581 תרבחמ ןידנארב דוד 'פורפ
 לאכימ 'פורפ ,תירבה תוצראב דרופנטס תטיסרבינואמ םיובנגייפ
 תא וריבסהו וצרה ,הינרופילקב ילקרב תטיסרבינואמ ןוסירה
 יירמ ר"ד וליאו "ישימחה רודה" לש ינפיה טקיורפה לש ותועמשמ
 הפוריא לש התבושת תא ריהבה "ירפסא" טקיורפ להנמ וידאק

 וקלח לע רפיס ,עדמל ןמציו ןוכממ אריפש דוהא ר"ד .ינפיה רגתא
 .ינפיה טקיורפב ישיאה ונויסינו
 ךא עבטה תורצוא תלד לארשיש םיעד ימימת ויה םלוכ םירבודה
 לוטיל םייעבטה םינותנה תלעב איה ,ןורשכו עדמ ישנאב תעפושמה
 תלוכיה ."ישימחה רודה" טקיורפ לש לודגה רגתאב בושח חתנ
 חותיפב ,רקחמב יוטיב ידיל האבש יפכ ,לארשי לש תיגולונכטה
 .וז תידיתע תלוכי לע םידיעמ ,יגולונכט םושייבו
 -יורפ" לש יפוסה דעיה לש ותוהמל תובישח ןיאש וריהבה םירבודה
 תובישחה .חווט ךוראו יבלש-בר תויהל יושעה ,"ישימחה רודה טק
 ירפ ויהיש םייניבה ירצומ לש םרוצייבו םחותיפב היהת תערכמה
 -ועל םיילכלבו םייגולונכט תונורתי וקינעיש תוריפ ,יעדמה רקחמה
 .םהיניב םיחילצמל רקיעבו הכאלמב םיש
 ,םיל"כנמה תינכתב רמא ,תיתשתהו עדמה רש ,ןמאנ לבוי 'פורפ
 לש היגולונכטה לע םילשורי תדיעו" לש תילכלכה הדיעוה התיהש
 לש ךוניחהו הארוהה םוחתב רקיעב זכרתת לארשיש ,"עדימה
 ."ישימחה רודה" טקיורפ
 ךוניחה תמר היה ,הבר הדוהתו בל תמושתל הכזש רחא ינויח טביה
 התוחתפתה ךשמהל השורדה תיעוצקמה הדותעה לש יגולונכטה
 ילעב עוצקמ ילעבב םויכ םייקה רוסחמהו לארשי לש תיגולונכטה
 לארשילש םיעד ימימת ויה לכה רשאכ ,דחוימב ההובג תונמוימ
 ,יברעמה םלועב םילארשיו םידוהי םינעוצקמ לש רידא לאיצנטופ
 לארשי ליכשת םא ,יגולונכטה הריציה לעפמב קלח תחקל םייושעה
 .ךכל םימיאתמה םיטקיורפהו ילכלכה םילקאה ,םיאנתה תא רוציל

 החישב ,גוצרה םייח רמ ,הנידמה אישנ

 .רוש םרימע רמו ביבר ףסוי 'פורפ םע
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 לודגה עוריאה הז היה ,םילשורי תדיעו ינגראמ וננכתו ופיצש יפכ

 תישעתו בשחמה יעדמ םוחתב םלועמו זאמ םייקתהש בושחהו

 בורק קלח ולטנ וב ,םיעוריא שודג עובש .לארשיב היצמרופניאה

 ,תוצרא 17-מ םיחרוא 300-מ הלעמל םכותב ,םיפתתשמ 5000-ל

 .תימואלניבה תיעוצקמה היליהקב לארשיל הבר הרקוי איבהש עובש

 ימואלניבה יעדמה סנכה :תואצרה ילולסמ 3 הללכ תוסנכתהה

 700 וב ופתתשה ,(עדימה לש היגולונכטל 4-ה םילשורי תדיעו)
 60 קלח ולטנ הב םיל"כנמה תינכת ;ל"וחמ םיחרוא 250-ו םילארשי
 ףיקהש 197ה א"ליא סנכו םיילארשי םיל"כנמ 607ו ל"וחמ םיחרוא

 .םיפתתשמ 3800-כ

 םיבשחמהו היצמרופניאה תישעת יגשיה תא הגיצהש קנע תכורעת

 עוריאל ינוגסס עקר הנתנ ,תיללכ הכורעת דצל ,לארשי תרצותמ

 םירצומ רפסמ הרוכב תעפוהב וגצוה הכורעתה תרגסמב .ולוכ
 להק .חיטבמ אוצי לאיצנטופ םבוחב םינמוטה םיידוחי םיילארשי
 בר ןינע וליג תילכלכה הדיעוה יאבמ רכינ קלחו ל"וחמ םיחרואה
 םימרוגל םיילארשי םימרוג ןיב ורשקנ תוקסיעו םיעגמ ,םירצומב
 .ל"וחב םינוש
 וא םידוהי ויה הדיעוה יפתתשממ קלח .ידוהי טביה םג היה עוריאל
 -שיב הישעתב בלתשהל תויורשפאה תא ןוחבל ימ ,ואבש םילארשי
 .לארשיב הישעתה םע הלועפ ףותישל יקסע רשג םיקהל ידכ ימו לאר
 לכ לע דחוימב םוצע םשור ריאשה הדיעוה לש החיתפה דמעמ
 יפתתשמ יפלא קלח ולטנ וב חכשנ יתלב דמעמ הז היה ,םיפתתשמה
 םינוגראה יאישנ קלח וחקל םיכרבמה ןיבו תואישנב רשאב ,הדיעוה
 גוצרה םייח רמ לארשי תנידמ אישנ ,םלועב םילודגה םייעוצקמה
 החיתפה תאצרה תא םג אשנש ,ןיילק סנרול הלכלכל לבונ סרפ ןתחו
 ךפונ ופיסוה לט לכימ תרמזהו לארשי תרטשמ תרומזת ;הדיעוה לש
 .ולוכ דמעמל ידוחי ינויח
 םינשב םירסח ונא ותוא גוס ותואמ הדיעו ,הלודג הדיעו וז התיה"
 -אשמ רשאכ ,םיפתתשמהמ םיבר ונעט ,"יברעמה םלועב תונורחאה
 הסנכלו םילשורי תדיעו תא רתוי הפוכת תורידתב םייקל איה םתל
 ונא ,םכמ עומשל המ ונל שיו תוארהל המ םכל שי" :םינש 3-ל תחא
 תדיעוב תוארתהל .םייקסע םירשקב םגו םכמע חיש-ודב םינינועמ
 םיבר לש הדירפה יטפשמ ויה ,"עדימה לש היגולונכטל 5-ה םילשורי
 .הב םיפתתשמהמ
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 -- םשוח השעמ
 דיימשת 8 1984 טסוגוא 8 3 ןוילג א"י ךרכ - "בשוח השעמ"

 :םינינעה ןכות

 4-ה םילשורי תדיעו

 עדימה לש היגולונכטל
 4 -...........הדימלבו הארוהב בשחמה

 ו
 יביטקארטניא םימושי ללוחמ
 ד יי תיניערג האמדהל
 21.13: - ורקימה רשק

 הנכות תריחבל תויחנה
 רנו
 27 ......ינרדומה ןוגראה לש קשנה
 28 .....ומנופה בתכל ףסונ שומיש
 תקפסא תכרעמ בושיחמ
 570 יתוצראה םימה
 ןוימ לש עוציב ןמז
 250 קו: תובותכה בושיחב
 34 וה
 586 תוכרעמב שומישה

 28 4. .מ.ב.י יבשחמב 660 ת(ותש

 ןהכ יבא :ישאר ךרוע
 רימא ןבואר ר"ד :תכרעמ

 ילועבג ןמחנ רמ
 רנטייה הלואש 'בג
 ןומטמ רדה רמ
 רוד-ןיע פיליפ ר"ד

 ןיבר רענילא :תברוע

 ןמרפוק תור :תכרעמה תריכזמ

 .ד.ת ,א"ליא :תכרעמה תבותכ
 521590 .לט ,םילשורי

1009 

 .לט א"ת 5 ןמציו ,ןהכ רימא :תועדומ

212 

 :הספדהו תוחול ,םוליצ-רדס
 א"ת ,מ"עב "לקדח" סופד

 רעשה תנומת
 י ?ריהמ תויהל לוכי אל )א1א-ש רמא ימ
 .תירוחא הפיטעב הבתכ האר
 תורומש תויוכזה לכ
 דבלב םימסרפמה תזירחא לע תועדומה

 4-ה םילשורי תדיעו
 עדימה לש היגולונכטל

 "ןלבטה"י

 ,ל"הצבש תויליחה בשחמה תודיחימ תחאב
 םימושי ללוחמ תונורחאה םינשב חתופ
 םינותנ סיסב לש תונוכתה ברימ לע ססובמה
 -יש השועה ,הדיחיב אוה ףא חתופש יסחי
 םיטיב תופמ לע םיססובמה םיצבקב שומ
 גחע6חז60) ערימ תסיחד תוללוכה תוכפוהמ
 .(65!₪1 עו[ם 60תו 265566 011 תו

 יביטקארטניא םימושי ללוחמ
 תיניערג האמדהל

 האמדהל יביטקארטניאה םימושיה ללוחמ
 הליעפמה תפקמ הנכות אוה (ג"המ) תיניערג
 -וחמ .תיביטרגטניא תיניערג האמדה תכרעמ
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 היצמרופניא דובועל ילארשיה דוגיאה

 יתימא ןמזב םינותנ ףוסיאב ךמות הז לל
 -גש לש עוציבו הרדגה רשפאמו ,הובג בצקב
 -בא ךרוצל יתומכ עדימ תריזגל תוינילק תור
 .יאופר ןוח

: 
6 

 א

 הנכות תריחבל תויחנה
 הרמוחו

 -תופמה תונידמה תחא הניה ,םויה ,לארשי
 .םיבשחמ דויצ תלעפהב תומדקתמהו תוח
 בשחמ תודיחי רבכ תומייק םיבר םילעפמב
 תשיכר ךילהת םעפ ידימ םייקתמ ןהב רשא
 בורב .דחאכ הנכותו הרמוח ,בושחימ ירצומ
 תריחבל תורורב תויחנה תורסח םילעפמה
 תישענ תובורק םיתיעל .הנכותהו הרמוחה
 ,רתלואמו רצוקמ ךילהת רחאל הריחבה
 ךרענ רצומה תריחבל םילוקישה ךמסמו
 -ובמו תננכותמ הרוצב םוקמב ,השעמ רחאל
 .תרק
 תויללכ תויחנה עיצמ הזב שגומה רמאמה
 סיסב תויהל דעוימ אוהו ,ויביכרמלו ךילהתל
 .הרמוחו הנכות תריחבל ימוקמ להונל

 55068 תוכרעמב שומישה
 .מ.ב.ו יבשחמב 660ת(ות8

 תכרעמ איה 5ץפושחה 4060טתה8 תכרעמ
 תכרעמ תוליעפ לע םינותנ תפסואה הנכות
 ,בשחמב תועצבתמה תודובעה לעו הלעפהה
 -ודה תקפהו םינותנה לוהינל םילכ תקפסמו
 55000 תכרעמב ינושארה ךרוצה .םהמ תוח

 בשחמב םישמתשמה בויח היה 0
 בחרתה ןמזה םע .םינוש םיבאשמ תכירצ יפ
 -ינל םילכ תקפסמ תכרעמה םויכו שומישה
 .בשחמב שומישה לש םינושה םיטביהה לוה



 ןמלג יוורה 'פורפל דחוימבו הדיעוול הנכהה
 רמל ,ב"הראמ סבירפ חנ 'פורפל ,הדנקמ
 'בגלו ץיבורוב לארשי 'פורפל ,רוש םרימע
 .לארשימ ןמרפוק תור
 ב"הראב ףתושמה ר"ויה ,ןמלג יוורה 'פורפ
 לש ותובישח תא ןייצ , 7 תדיעו לש
 -מו לארשימ עוצקמ ישנא לש שגפמב 7
 -יעווה יחקל תא ודמל הדיעווה ינגראמ .ל"וח
 -רמה תוכיא תאלעהל ושעו ,תומדוקה תוד
 .הדיעווב ונודנש םיאשונה תוילאוטקאלו םיצ
 םויקל םתמורת תא דחוימב ןייצ ןמלג 'פורפ
 ןרהאו רלג דרנרב םינעדמה לש הדיעווה
 ןמייה יראה ,ןגישימ תטיסרבינואמ ןמרנייפ
 תטיסרבינואמ סבירפ חנו 1855 ןוגראמ
 לש םתמורת הניוצ ןכ ומכ .הינבליסנפ
 4175. 0125. 40א6. 1םםם, םינוגראה
 ד
 תא איבה ,46%1 אישנ ,ןידנרב דוד 'פורפ
 ,פרש היבליס 'פורפ .הדיעוול ונוגרא תכרב
 םשב סנכה יאב תא הכרב .:8'12 תאישנ
 .יאקירמאה ןוגראה

 הנידמה אישנ רבד

 גוצרה םייח רמ

 -ולונכטל 4-ה הדיעווה תחיתפב ףתתשהל"
 הסינכל לושמ .ינומכ םדאל עדימה לש היג
 חתפתהש םלוע ,רכומ יתלבו ךבוסמ םלועל
 םרגו רצק ןמז ךשמ המיהדמ תוריהמב
 רתוי יתוא םיהדמ .ונייחב תובר תורומתל
 רשאמ םיבשחמ םיליעפמ םינטק םידלי הארמ
 הלכלכב םיבשחמה תא בחרה ןבומה
 םיבשחמה םלועל ץוחמש ולאל .תימואלניבה
 הז חטשב תילארשיה תומדקתהה הווהמ
 .בר קופיסל רוקמ
 םייעבט תורצוא םע הנידמלש םיעדוי ונא
 .הבר תועמשמ לעב ילכלכ חתפ והז םילבגומ
 -דמב ,ךוניחב םישגדו בל-תמושת שרוד אוה
 שארב תויהל בייח הזו ,הקיטמיתמבו םיע
 .ימואלה תויופידעה רדס
 רבכש םילארשיה יפלא תא ךרבל ינוצרב
 וניחרוא תאו עדימה תיגולונכטב םיקסוע
 דיתעה תא רוציל הלוכי םכתונמוימ .ל"וחמ
 ".םילחיימ ונלוכ ולש ,רתויב בוטה

 ןיילק סנרול 'פורפ
 תויגולונכט תוחתפתה לע
 דיתעב לארשי לש עדימה
 תימלוע הלכלכל החמומ ,ןיילק סנרול 'פורפ
 תא אשנ ,לבונ סרפ לעבו םיבשחמ תלכלכלו
 4-ה הדיעווה יאב ינפל החיתפה תאצרה
 המכ ןייצ וירבדב .עדימה לש היגולונכטל
 תנידמ לש יגולונכטה החוכב רוא תודוקנ
 :לארשי

 ןדיעב בלתשהל הלודג תונמרזה לארשיל שי
 .תעכ םיאצמנ ונא וב םיבשחמ ורקימה
 חומ-חוכב ןייפואמה ,לארשי לש לאיצנטופה
 חותיפ לש ןוויכל בתוניש יואר ,עדי-ריתע
 וניה הז םוחת .םיבשחמהורקימ רובע הנכות
 .םישודיחלו םירקחמל חותפו ריעצ
 עדימה תויגולונכט לש ףסונ תוחתפתה ןוויכ
 -טשב חותיפו רקחמ תויוליעפ אוה ,לארשיב
 -יתעה רודהו תיתוכאלמה היצנגילטניאה יח
 יבשחמב ןייפואי הז רוד .םיבשחמה לש יד
 הדובע תלוכי ילעבו ליבקמב םידבועה קנע
 .ההובג תוריהמב

 ישומיש אשונב סנכ

 הדימלבו הארוהב בשחמה
 איחי המלש

 -רוהב בשחמה ישומיש אשונב ןושאר סנכ
 תטיסרבינואב לירפאב ךרענ הדימלבו הא
 תוחמתהה תצובק המזי סנכה תא .ביבא-לת
 -ארשי דוגיא - א"ליא לש "ךוניחב םיבשחמ"
 ו ךרענ אוהו ,היצמרופניא דוביעל יל
 "לתשהלו הכרדהל זכרמה ,ךוניחל רפסה תיב
 -לת תטיסרבינוא דילש ךוניח ידבוע תומ
 .ביבא
 ,א"ליא ר"וי דמע ,סנכה יאבל ותכרב ירבדב
 שיש הברה תובישחה לע ,יננח הכימ 'פורפ
 אוה .הרימלבו הארוהב בשחמה ישומישל
 ישנא לש הלועפ ףותישו תוברועמ רתיל ארק
 .הלא םיאשונ לש םמודיקל םיבשחמו ךוניח
 תוחתפתהל תונורחאה םינשב םידע ונא
 הנכותהו הרמוחה תויגולונכט לש תצאומ
 תא תאצומ וז תוחתפתה .קשמה ירזגמ לכב
 תיב .לארשיב ךוניחה תוכרעמב היוטיב
 הארוה ידבועו םיבשחמ תורבח ,הנכות
 ןחותיפב תוברועמו ןינע רתוי םילגמ ךוניחו
 םיבשחוממ רזע-ילכו הדמול תוכרעמ לש
 .בשחמ תועצמאב הדימלו הארוה תורטמל
 -ושקה םיאשונב עדיו עדימ רתויל השירדה
 -מתשמ דצמ האב ,תוכרעמה ימושייל םיר
 םיחקפמ ,םילהנמ ,םירומ - םיילאיצנטופ םיש
 -רצ לע תונעל תנמ-לע .םירחא ךוניח ישנאו
 -חמו הימדקא ישנא רפסמ ומיקה הלא םיכ
 ךוניחב םיבשחמל "תוחמתה תצובק" םיכנ
 הביטח הרינ ר"ד ירבדל .א"ליא תוסחב
 הצובקה תזכרתמ ,ביבא-לת תטיסרבינואמ
 ךוניחב םיבשחמ ימושי לש םיטקפסאה לכב
 לכב םיחקפמו םילהנמ ,םירומל תדעוימו
 ךוניח שיא לכו ךוניח ירקוחל ,הארוהה תומר
 .הלא םיאשונב ןיינעתמה
 םודיקל םורתל הצובקה לש לעה-תרטמ
 תכרעמב םיבשחמה לש ליעיה םבוליש
 הצובקה לעפת ךכ םשל .לארשיב ךוניחה
 ביתנ תריצי (א) :תואבה תורטמה תמשגהל
 םיבשחמ יאשונב השענה לע עדימ תרבעהו
 דצמ :תינוויכוד אהדת עדימה תמירז .ךוניחב
 לא היעצבמו היבצעמ ,תוינידמה יעבוק
 ,ךוניחה דרשמ ישנאמ ונייה .םישמתשמה
 לא ,הנכותהו הרמוחה תורבחו הימדקאה
 תטילק ,ינש ןוויכבו .ךוניחהו הארוהה ישנא
 יבגל םהיתובוגתו םישמתשמה תושירד
 עדימ תרבעה (ב) .חטשב תוכרעמה
 (ג) .הדימלו הרמוח יאשונב םישמתשמל
 תויוליעפו םישודיח לע הצובקה ירבח ןוכדיע
 תריצי (ד) .ךוניחב םיבשחמ ימושי אשונב
 -דוחי םימושייב םיניינעתמה םירבח ןיב רשק
 -שק תריצי (ה) .ךוניחב םיבשחמ יאשונב םיי
 .תומוד תוימואלניב תוצובק םע םיר
 ןגראתה הצובקה ידסיימ םיליעפה ןיערג
 לש ןתושארב ,1983 יאמ עצמאב הנושארל
 קוטש הטרבור ר"דו הביטח הרינ ר"ד
 20 ללב ןיערגה .ביבא-לת תטיסרבינואמ
 ,ךוניח ,הארוה ימוחתב םקוסיעש םיבדנתמ
 םייקת הצובקה יכ טלחוה .םיבשחמו רקחמ
 תרגסמב יאמצע חרואב היתולועפ תא
 -שיא םירבחכ ומשריי הצובקה ירבח .א"ליא
 תונקומה תויוכזה לכמ ונהייו א"ליאב םיי
 תריחבב תופתתשה ןהבו ,א"ליא ירבחל

 .הצעומל םהיגיצנ
 םויקב תוחמתהה תצובקל עייסת א"ליא
 ןוגרא הז ררוצל הווהתו תופטושה היתולועפ
 ךוניחב םיבשחמה םוחתב א"ליא תולועפ .גג
 תושיגפל ףסונ ,וז הצובק תועצמאב הנשעית
 םיבשחמה לש הדובעה תצובק לש תוישדוח
 תטיסרבינואמ בגר ףסוי לש ותושארב ךוניחב
 .ןוירוג-ןב
 -טרואית תואצרה דצב ,ללכ ןושארה סנכה
 -מול ימושי לש תומגדה רפסמ ,תויללכ תוי
 וגצוהש הדמולה ימוחת .ל"וחבו ץראב תוד
 תופש ,ראשה ןיב ,וללכו םינווגמו םינוש ויה
 ,עדמו הקיטמיתמ ,תירבע ןושל ,תודהי ,תורז
 .תואלקחו היגולויב ,דחוימ ךוניח

 -וחתב ודקמתה םייללכ םיאשונב תואצרהה
 :םיאבה םימ
 .ידומיל ןכותב בשחמה בוליש <
 לש תיכוניחהו תיתרבחה תועמשמה 5

 .היצמרופניאה תויגולונכט
 םיבשחמ תודבעמל םייגולונכט תונורתפ <

 .ךוניחה םוחתב
 .הדמול חותיפב שונא תסדנה 6

 דוממה רפסה תיבב הרומה לש ומוקמ
 .בשח

 -שחמ ורקימ תדבעמב הקיטמתמ תארוה 9
 .םיב

 .םיבשחמ תוישעתו ךוניחב םיבשחמ 5
 םידרפנ םינוידל וכזש םיפסונ םיאשונ השולש
 :ןיה
 .םיישקו תווקת - וגול <
 .81:8 םינמיס תפשל בשחמ תוינכת <
 תועש חול תנכהל תבשחוממ תכרעמ =

 .רפס-יתבל
 רפסמ וגיצה וב לוגע ןחלוש םייקתנ ןכ
 הדימל יזכרמ לועפתב םנויסינ תא םיפתתשמ
 .לארשיב םינוש םירתאב םיבשחוממ

 מ"ע םיחקלה תקפה לע תדקוש סנכה תלהנה
 דועב ךרעיהל רומאש ,אבה סנכה תא רפשל
 .הנשכ
 תויוליעפה תא דיתעב םייקל הצובקה תנווכב
 :תואבה
 .הנשל תחא יצרא סנכ םויק +*
 ."ךוניחב םיבשחמ ןולע" ןועבר תאצוה *
 םינוש םיזכרמב הדמול תוירפס תמקה *

 .ץראה יבחרב
 םיבשחמ יאשונב תיתקיחת תוליעפ םוזי <

 םיניינעה תא ,ראשה ןיב ,םיללוכה ךוניחו
 :םיאבה

 .הדמוללו הרמוחל תוכיא תושירד -
 .הדמולו הרמוח ירפס תוירחא -
 -יתבל םידעוימה םיבשחמל סמ תולקה -

 .רפס
 -עווה .הארוה ישנאו םיכנחמל תויומלתשה
 -פתל .ןוגראל הלהנהב הרחב תנגראמה הד
 הביטח הרינ ר"ד הרחבנ ר"וי דיק
 -ראה תלהנה ירבח .ביבא-לת תטיסרבינואמ
 ןנח ,ןפשקוב ןועמש ,קוטש הטרבור ר"ד :ןוג
 תצובק .ןיטשנייפ ינבו ץיבונמטיל 'בג ,בינ
 .יאמ שדוח ףוסב בוש השגפנ םיליעפה
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 ל"ז ידשו ןתנוהי ש"ע ,להנימב םימושיב א''ליא סרפ לביק

 01646 .צ.ד תדיחי ,ל"הצ

 "ןלבטה"
 יסחי םינותנ סיסב לע ססובמה םימושי ללוחמ

 תונורחאה םינשב חתופ ,ל"הצבש תויליחה בשחמה תודיחימ תחאב
 יסחי םינותנ סיסב לש תונוכתה ברימ לע ססובמה םימושי ללוחמ
 לע םיססובמה םיצבקב שומיש השועה ,הדיחיב אוה ףא חתופש
 וחטסזז66 ₪166 אווח) עדימ תסיחד תוללוכה תוכפוהמ םיטיב תופמ
 .(60ח1קז65866 וז 5

 רשא ,יסחיה םינותנה סיסבו םימושיה ללוחמ לש םחותיפ טקיורפ
 איבה ,ןיטולחל יאמצע חותיפ לע ססבתהו רתויב בחר ףקיהב היה
 לש ןווגמב םינכרצ לש תובר תורשע תתרשמה תכרעמ לש התמקהל
 0188) םירידא עדימ יחפנ ינפ לע תושורפה ,תויצקילפא האממ הלעמל
 -עממ לידבהל ,תואלבט ןושלמ) "ןלבטה" תארקנה ,תכרעמה .(תובר
 תרשפאמ ,(ןכל םדוק החתופש ,ילאוטסקט עדימ רוזחיאל תכר
 תוחוטש תואלבט לש הנבמב תויצקילפא לש רתויב הריהמ המקה
 -מתשמה תושרל הדימעמ ןכו (אלמ יסחי לדומ) תורושק תואלבטו
 תופילשו תכרעמה ןוכדע עוציבל םיחונו רתויב םישימג םילכ םיש
 איבה "ןלבטה" חותיפ .םיידיימ הבוגת ינמזב ,הדש לכ יפ לע ,הנממ
 תוכמתסהה תא ןיטקהש ךכב םינכרצה תדובע ךרדב יתוהמ יונישל
 ,תוינדי תוסטרכב שומישה תא ןיטולחל לטיבו ישונאה ןורכיזה לע
 יפ-לע שופיח ורשפיא רשאו ,"ןלבטה" תכרעמ חותיפ דע ולהונש
 .דבלב דחא הפילש חתפמ
 היצרגטניא הגשוה ,בר םדא חכ ךסחנ תכרעמה חותיפמ אצוי לעופכ
 רוגאה עדימה לש ויוצימ רתויב רכינ ןפואב רפושו עדימה ירגאמ ןיב
 .ףקיהה יבחר םירגאמב

 "ןלבטה" תכרעמ חותיפל עקרה
 רוזחיאל ףקיה תובחר תוכרעמ לש םחותיפ םויס םע ,1979 תנשמ
 ,םינותנ ירסמ לוהינל יעצמאבו םימושי ללוחמב ךרוצה לדג ,עדימ
 לע תוססובמה תויאלבט תויצקילפא לש הריהמ המקה רשפאיש
 תוכרעמל ןניבו ןמצע ןיבל ןניב תורשוקמה ,םינותנ תואלבט
 רתאל ודעונ רשא ,םלועבו ץראב וכרענש תוקידבה .תוילאוטסקטה
 הרמוחל יכ הלע תוקידבהמ .סרח ולעה ,הלא םיכרצל הנכות תליבח
 וניה 8א8'%-ה ןווגמ (6.0.6., 6צסטז בשחמ) ונתושרב היוצמה
 לש 1064! תכרעמ ,18ו/ תרבח לש 61א1-2 תכרעמ תא ללכו םועז
 םוחתב .6טחוזס1-כ4ג1ג תרבח לש א15-170 תכרעמו 6וחטסחו תרבח
 .תחא תכרעמ ףא האצמנ אל םימושיה יללוחמ
 אל יכ ,תיעמשמ-דחה ,הנקסמה התלע ליעלש תוכרעמה תקידבמ
 תצקמ לע ףא הנוע רשא םינותנ יסיסב לוהינל תכרעמ תמייק
 .ךשמהב גצוי ןרקיע רשאו ,זאד ולעוהש תושירדהמ
 י"ע ףתושמב ושבוגש יפכ ,םינותנ ידסמ לוהינל תכרעממ תושירדה
 תויטסילמיסקמ ויה ,א"נע-ה ימרוגו (רתויב םכחותמה) שמתשמה
 לוהינל תירוקמ הנכות תליבח לש החותיפ לע הטלחהל ואיבה ןכ לעו
 יסיסב לש תונורקעה תיברמ תא תמשיימה ,םייסחי םינותנ יסיסב
 ללוחמ) תוריהמב תויצקילפא תמקה תרשפאמהו םייסחי םינותנ
 ירגאממ דחא לכב עדימ טירפ לכל תידיימ השיג ןתמ ךות (םימושי
 .םינמדזמו םישימג םיבתח יפ לע ,עדימה

 תכרעמה חותיפב םיחנמ תונורקעו תושירד
 -ירדה םוכיסב לחוה ,יאמצעה חותיפה לע הטלחהה תלבקל ליבקמב
 .תכרעמה הנעת ןהילע תוש
 :םימוחת 3-ל וקלחנ תושירדה
 .םתקוזחתו םנוכדע ,םימושי תמקה םוחתב .א
 .תכרעמהמ עדימ רוזחיא םוחתב .ב
 .תכרעמה לוהינל םילכה םוחתב .ג

 ,דדוחמו רשי ורוקמ .(700%6ק%) םימה תביבסב וימי לכ ןכושה ל - ןלבט
 םישמשמה םיבודר םיילוש תולעב וילגר תועבצא ,דאמ תורצק וילגרו ויפנכ
 ,םיגד ,םיעדרפצ ףרט לע יח .םיקותמ םימ יווקמב י"אב יוצמ .היחש ימורקכ
 .'וכו םימ יקרח

 (ןשוש ןבא .א ,שדחה ןולימה)

 םתקוזחתו םנוכדע ,םימושי תמקה םוחתב תושירד
 :תואבה תושירדה תא הלעה הז םוחתב שמתשמה יכרצ ןויפא
 318-7ו 0.0.1.. תועצמאב םימושי לש הריהמ המקהל תורשפא *

 .וסווסחב א
 ירגאמ םע תואלבטה בוליש ןכו (םימושי) תואלבט ןיב אלמ רשק *

 .ילאוטסקטה עדימה
 .םושי הנבמב תופסותו םייונישל תושימג *
 ,ןתינכותה םע ףותישב שמתשמה יכרצ לש תימעפ-דח הרדגה =

 .ןתינכותל תוקקדזה הכירצמ הניא תפטושה הדובעה רשאב
 .הלבט לדוג לע תולבגמ רדעיה
 .בשחמה יבאשמו הלעפהה תכרעמ לע טעומ סמוע
 .[תט]| 6318 6סחוקזטפצוסח :ןוסחא יחטשב ןוכסח
 תוריבס תוקידב תללוכה ₪318 -טחוזע תועצמאב םינוכדע תנזה
 -עמל רמוחה תטילקב החלצה 100% תוחיטבמה ,רתויב תוקזח
 .תכר

 תכרעמהמ עדימ רוזחיא םוחתב תושירד
 תויטסילמיסקמ תושירד תכרעמה לש םימכחותמה הינכרצ תליהקל
 :עדימה רוזחיא םוחתב
 .רתויב ריהמ הבוגת ןמז *
 .ןיטולחל חישק יתלב ,הנתשמ הנבמב תותליאש תגצה תלוכי *
 .םילבגומ-יתלב םיינאילוב םיכותיח הנרשפאתש תותליאש <



 .הפילשל חתפמ וניה (וננוצרכ) תכרעמב טנמלא לכ <
 5ץחס-) ףדרנ תוצובק ,(וזטטפ) םיגשומ תותשר :הפילשל םירזע 6

 ,עדימ תובלצה תעינמ ךות (םירשקל) םיילאוטריו תודש ,(זחוחופ
 .דועו םירבעמ

 קלחכ תעצבתמ ןוימה תלעפה .וננוצרכ ןיוממ עדימ תגצה *
 .ריהמה ,יביטקארטניאה ךילהתהמ

 םינוימ ללוכ ,רתויב םישימג םיכתחב תוח"וד תקפהל ללוחמ *
 .תודחוימ עדימ תוגצהו

 ןתמו יטמוטוא ןפואב םנוכדע ,עדימ יצע תרדגהל תורשפא <*
 .םהיפ לע רוזחיאל תורשפא

 תוקקדזה אלל (וננוצר י"פע) עדימ ישוג תרדגהל תורשפא ןתמ *
 .תופסונ תואלבט לש ןתרדגהל

 תכרעמה לוהינל םילכה םוחתב תושירד
 תובר תורשעל ,םימושי תואמ לש תינמז-וב לוהינ רשפאל הרטמב
 :ןלהלש תונוכתל תכרעמה השרדנ ,םינכרצ לש
 -חיאהו ןוכדעה תוכרעמ ןיבל םושיה הנבמ ןיב תטלחומ תולת יא <

 פ.פ.1-ב יוניש י"ע ,םימושי הנבמב יוניש תורשפא ירק ,רוז
 .הפילשהו ןוכדעה יכרעמב והשלכ יוניש אלל 818 0וסווסחזץ"בו

 .האלמו תבכרומ עדימ תחטבא *
 ,םינוכדע תויומכ ,םירגאמה תלוכת תודוא אלמ יטסיטטס חוויד =

 .תכרעמב רחא שומישו תופילש
 םירגאממ ,תוריהמב םירגאמ תמקהלו הבסהל תכרעמ-תת <

 .םירחא םיבשחוממ

 תכרעמה תביבס

 :ןיה תכרעמה חותיפ תעב שומיש השענ םהב תכרעמה יביכרמ

 6סחוזס| 6318 (ץסטז יבשחמב השענ תכרעמה חותיפ :הרמוח <

 אא
 .א05/85 :הלעפה תכרעמ *
 .6 חוק55 , [יסזזזגח :תונכת תופש =<
 שומיש ראשה ןיב רשפאמ אל) 6 סוז 6066-008ק!גץ 6006 :דוק =

 .(סטז8סז 800ז05\ח8 ילעב םיפוסמב

 -עמה חותיפל םיינורקע םיצוליא ביתכה הנותנה הרמוחב שומישה

 חותיפ בייחש 6סתסטזזטחז-טק6416 עוציבל םילכ רדעיה םללכבו תכר
 "ב שומישמ האצותכ ,0טחוט וטחמוח4|!-ב שומיש ךות [18-טחוזְץ
 .דועו 6 וז 6

 תכרעמה הנבמ

 ילאוטסקט עדימ רוזחיאל תכרעמל ךשמהב התנבנ "ןלבטה" תכרעמ
 .תיתונכתה המרב ןהו עדימה תמרב ןה ,המיע תבלתשמו
 הנעמ קפסמ םבוליש רשא םילכ ףסוא הנבנ "ןלבטה" חותיפ תרגסמב
 לוהינו הטילש םירשפאמהו תוכרעמה יחתפמל וגצוהש תושירדל
 .וחתופש םימושיה לע םיחונו םיבחרנ

 הנכותה יביכרמ
 רואית) ןלהלש םיירקיעה םיביכרמה לע תססובמ "ןלבטה" תכרעמ
 :(ךשמהב אבוי טרופמ
 -לבט תרדגהל םישמשמה םיביכרמ - 2.0.1. + ₪318 0610009177 .א

 -ילקמ לחה םינותנב לופיטל םילכ םיקפסמה ,ןהיביכרמ טוריפו תוא
 ,פ.ס.1..-ה תועצמאב הנבנה ,כג1ג 0:6ווסחגזץ-ה .ןתפילש דעו ןתט
 .זכורמ ןפואב התקוזחתלו תכרעמה לוהינל שמשמ
 תכרעמל םינזומה םינותנה - תכרעמל הטילקהו הנזהה ןונגנמ .ב
 ןונגנמ ךרד םירבעומ (418-שחוזע) רישי-םינותנ םושיר תועצמאב
 -רצה ללכלו םימושייה ללכל ,םינותנ תטילקל שמשמה יזכרמ הטילק
 .םינכ
 שגו4 :סווסחגזץ-ב םייקה םושירה יפ-לע החנומ הטילקה ןונגנמ
 םיאבה ,תוכרעמה הנבמב םיעצובמה םהשלכ םייונישל ןכ-לע ףוקשו
 .דבלב כ .כ.-ה הנבמב יוטיב ידיל
 תינכת תועצמאב עצובמ תכרעמב עדימה רוזחיא - הפילש .ג
 עדימ יטירפ לש םרוזחיא תרשפאמה ,תילרודצורפ אל ,תיללכ הפילש
 ,בלושמ עדימ רוזחיא ,וננוצר פ"ע ,תרשפאמ ןכו "ןלבטה" תכרעממ
 .דחאכ םייאלבטהו םיילאוטסקטה םירגאמהמ
 -ליאשה תיברמל ,םיידיימ הבוגתה ינמזו ןיטולחל השימג הפילשה
 הז .הבוגתה ןמז לע העפשה ןיא .8.-ה לש ולדוגל ,תישעמ .תות
 .התליאשה תובכרוממ ,םירקמה תיברמב ,עפשומ

 -ינכות י"ע תעצובמ תכרעמב תוח"וד תרדגה - תוח"וד ללוחמ .ד
 -ודב העיפומה היסולכואה תרדגה .םישמתשמה תושירד פ"ע ,םינת
 תלעפה .אתליאש תועצמאב ,ןכרצה י"ע תנתינו תנמדזמ הניה תוח
 -ליאשה תכרעממ קלחכ ,ןכרצה י"ע איה ףא תישענ םמצע תוח"ודה
 .תות
 םידחוימ םיביכרמב לופיט רשפאמו שימג וניה תוח"ודה ללוחמ
 םינוימ פ"ע םינתינ תוח"ודה .תכרעמה ינכרצ תדובע תא םינייפאמה
 .םירחא םיבכרומ םינוימו עדימ יצע יפל ןוימ פ"ע ןכו םילבוקמ
 תואלבט תא םיללוכה םיילנויצקנופ תוח"וד תכרעמה תקפסמ ןכ
 .דועו עדימ יצע ,תכרעמה
 ,ההובג המרב ,תכרעמה לוהינ ךרוצל - תכרעמה לוהינל םילכ .ה
 :םרקיעש םילכ תכרעמה תקפסמ
 .תכרעמה יביכרמ לע היצמרופניא תלבקל 12318-6ו0זגסחּהזז *

 .תוקיטסיטטס
 .רוזחישלו יוביגל םילכ
 .עדימ תבסהל םינונגנמ
 .עדימ ןוחטבל םינונגנמ
 .דועו 665ט87-ל םילכ

 חוויל ךרעמ
 םיחווידו
 םייטסיטטס

 גוב
 וסזוסחּהזצ

 31ג-טב
 הפ רוזחישו יוביג

 יטמיכס הנבמ - "ןלבטה" תכרעמ

 עכ.ס.ן1. + 031 06וו0ת8הזְצ

 -ה תרדגהו תינבל "ןלבטה" תכרעמב שמשמ ע.פ.1..-ה ,לבוקמכ
 אוג6- תכרעמ תועצמאב תעצובמ שש ...דה תלעפה .12318-0:0זו0ח8זצ
 הנוכת לועפשל ,דרפנב דחא לכ ,ודעונו וז הרטמל וחתופ רשא 5
 .הנותנ הלבט ביכרמב
 םינסחואמ ₪.0.1..-ה תועצמאב םירדגומה םיטנמלאה לכ - יללכ
 :םיאבה םיטרפה תא ראשה ןיב םיללוכו 0318 4ו0זוסחּזק-ב
 .הלבט תרדגה *

 .עדימ ידבר ללוכ - הלבטב תודשה תרדגה
 .הלבטב תודשה תונוכת רואית
 .תואלבט ןיב םירשק
 .הטילק ספוט הנבמ תרדגה
 .תודשה לע תוריבסו תוניקת תוקידב תרדגה
 .תודשה ןיב תוריבסו תוניקת תוקידב תרדגה
 .עדימ תגצהל לדחמ תורירב
 .תוח"וד הנבמ
 .ןוכדעל םיעובק םיטנמלא

 תודש יגוס תפסוהב רתויב השימג "ןלבטה" תכרעמ - תודש יגוס
 .םיאתמ א/ג60ז0 תפסות תועצמאב ,תימעפ-דח הרדגה ידי לע םישדח



 :תכרעמב תודשה יגוסמ קלח ןלהל
 .ירמונ
 .דרמונאפלא
 .יתיבאפלא
 .(-צ , א- , א--צצ ללוכ) םיחווט
 .תרוקיב תרפס
 .(ןיא/שי ,אל/ןכ) יגול הדש
 .(....דיקפת ,םש) חתפמ תלימ
 3-ל וננוצר יפ לע חתפתי הדוהי-ןב :המגודל) הבורמ חתפמ תלימ
 .(הדוהי-ןב ,הדוהי ,ןב :ןלהלכ חתפמ תולימ

 -יראת ימוחת ללוכ ,84 יתנש ,1267 ישדוח ,011291-ימוי) ךיראת <
 .(דועו םיכ

 ,םיבורמ םיעפומ וא דיחי עפומ לעבכ הרדגהל ןתינ תודשהמ דחא לכ
 רבעמב ךרוצ אלל ,םהמ דחא לכל תוסחיתה רשפאמה ןפואב
 הנבמב םייונבה ,(םידבר) םיבורמ םיעפומב שומישה .תרחא הלבטל
 ןה ,םינותנה רגאמב שומישב היצזימיטפואל איבהל םייושע ,תינסחמ
 .עדרימה רוזחיאב ןהו ןוכדעב
 :תומר שולשב יסחיה לדומה שומימ תרשפאמ "ןלבטה" תכרעמ
 הרקמל תללוכה החוטש הלבט תרדגהל ,תירטנמלאה המרב .א

 .עדימ ידבר/םיעפומ תרדגהל תוינסחמ ךרוצה
 הלבטמ רבעמל תורשפא ללוכ ,ל"'נכ תואלבט לש ףסוא תרדגה .ב

 הנכה) ודי-לע רדגומה קגזח-ב ,שמתשמה תריחב פ"ע ,הלבטל
 תינב ךילהתב ,תכרעמה תרדגה םע תעצובמ רבעמה לש תמדקומ
 -עמב ףטושה שומישה ךלהמב וילא תפסונ וא ,818-6/6זו0047ה
 .(תכר

 שמתשמה ידיב קפסמש ןפואב יסחיה לדומה לש אלמ שומימ .ג
 .ןהיניב ףוקש רבעמו תואלבט ןווגימ

 .םהיניפאמו תכרעמב םיירקיעה תודשה םיגצומ 1 הלבטב

 וא דחא דבורכ םינגרואמ תויהל םיושע תודשה :ןוגרא תרוצ
 רשק ילעב תודש שוג תרדגהל תורשפא תנתינ .עדימ ידבר רפסמב
 .יצוביק םש ילב/םע ידדה
 הרומח האיגש לעבכ תוחדיהל יושע תודשהמ דחא לכ :האיגש יגוס
 .(הלוכ המושרה וא דדובה הדשה תמרב)
 .הרהזא תרעה םשריהל היושע תודשהמ דחא לכל

 תכרעמל הטילקהו הנזהה ןונגנמ
 :תורוקמה דחאמ לבקתמ "ןלבטה" תכרעמל טלקה
 .שמתשמה ידי לע 0313 טחוא"ב ןכוהש רמוח
 .בקונמ רמוח -
 .הבסה טלק -
 םינכרצה לכלו תואלבטה לכל זכורמ ןפואב תישענ תכרעמל הטילקה
 .₪318-6:01ג0ח47ץ-ב םיעיפומה םימושירה יפ לע תכרדומ איהש ךות
 תוריבסה תוקידב לכ תועצבתמ 2313-4/6זו0ח31צ-ה ינותנל םאתהב
 םְוּ--כ םימושירה .ללכב תומושרלו טרפב תודשל תושרדנה
 -עמל טלקה הנבמ לש טרופמ רואית ראשה ןיב ם 00
 רוקמ לכמ וא ,ש3וּב-טחּוזעִמ ,םיבקונמ םיספטמ עיגה םא ןיב ,תכר
 .רחא

 תכרעמב תוירקיעה תוקידבהו תודשה :1 הלבט

 עדימה גוס

 תויומכ -

 (הנש ,שדוח ,םוי) ךיראת -

 העש -

 חתפמ תולימ
 יברע-דח .א
 יכרע-בר .ב

 / קוריפ
 קוריפ יא

 דדוב הדש לע עוציבל תונתינה תוקידבה יגוס ירקיע וגצוי ןלהל
 .תודש ןיב עוציבל תונתינה תוריבס תוקידב ןכו הלבטכ

 :תוללוכ תודש לע תוריבס תוקידב
 .שדח יאלבט טירפל הנזה תבוח *
 .םייקוח םיוות לע הקידב - ירמונאפלא <
 ןתינהו שארמ רדגומה ,ןולימב אצמיהל םיכירצ םיכרעה"ינולימ <

 .הנזהה ךילהת ךותב ,ךסמה ג"ע הגצהלו ןוכדיעל
 .םיירמונ םיוות לע הקידב - תוירמונ
 .םיירמונ תודשל תרוקיב תרפס
 .ךיראת תויקוח
 .ןושארהמ לודג ינשה היהי אלש - םיחווט

 :תוללוכ תודש ןיב תוריבס תוקידב
 :המגוד) םהמ דחאל ךרע ןתינ םא ,עיפוהל תבייח תודש תצובק .א

 :ראשה לכ עיפוהל םיבייח םיאבה תודשה דחא עיפומש תמיא לכ
 .(יוהיז רפסמ/החפשמ/יטרפ-םש

 אל לבא) ףסונ הדש תעפוה תבייחמ תודש המכמ דחא תעפוה .ב
 .(ררוג סחי - ךפיהל

 .עיפוהל בייח תודש המכמ דחא .ג

 ןתרטמ .תודש לש הצובק לע וא הדש לע תועצבתמ תודיחי תוקידב
 תוקידבה .עדימ לפכ לש תויורשפא לע עירתהל וא עדימ לפכ עונמל
 .טלקה לומו םייקה עדימה לומ תועצבתמ

 רישי םינותנ םושיר
 -םינותנ-םושיר תועצמאב עדימ תנזה תרשפאמ "ןלבטה" תכרעמ
 .(וכלהמב) עדימה תפילשל ליבקמ ןפואב ,(0314-טחוזַצ) רישי
 -שמה לע לקהל ודעונו םיחתופמ םניה םינותנה םושירל םינונגנמה
 .שמת
 תומודיק יפ-לע תודשל ןכות ןיזהל תכרעמה תרשפאמ ,תינורקע
 תחתופמ םילגרס תכרעמב שומיש י"ע וא/ו (ןהיכרעו תודש תומש)
 .בטיה

 הטילק תוח"וד
 הטילק תוח"וד שמתשמה ידיל םירבעומ הטילק ךלהמ לכ רחאל
 :םיללוכה םיטרופמ
 .תוקיטסיטטס .א
 הז ללכבו הטילקה ךשמב ולטוב/ונוש/ופסונש םיטנמלאה רואית .ב

 .םייניע תריאמ הרוצב ,םינושה םהיגוסל ,תואיגשה ןומיס
 .תפסונ היצמרופניא .ג

 הטילקה תוח"ודב תוטרופמה ןוכדעהו תוניקתה ,תוריבסה תוקידב
 :ןללכב ,הקידבה תואצות לע תאלמ היצמרופניא ןכרצל תוקפסמ
 .וחדנש תומושרה ללכ טוריפ .א
 .וחדנ ןהב תודש ךא וטלקנש תומושרה ללכ טוריפ .ב
 ,תולק תואיגש םיללוכה ,תודש ךא וטלקנש תומושרה ללכ טוריפ .ג

 .םה ףא וטלקנ םהבש
 .האיגש אלל וטלקנש תומושרה ללכ טוריפ .ד

 תודיחיו תוריבס ,תוניקת תוקידב

 תודיחו דדוב הדש

 תוירמונ
 תויקוח -

 תרפס
 תרוקיב

 תויקוח -
 םוי ,העש
 הנש ,שדוח

 תויקוח -
 / םיחווט
 םימוחת

 תוינולימ
 תושדח מ"מ

 תודש ןיב תוריבס

 תודש המכמ דחא -
 עיפוהל בייח

 הדש תמר

 רדוב

 הדש תעפוה

 ךרע ןתמ תבייחמ

 רחא הדשב

 לש ףוריצ
 תודש תצובק

 תודש תצובק -
 םא עיפוהל תבייח
 םהמ דחאל ךרע ןתינ



 -לכ רבחתה
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 ...תודגנתהו קויד

 ...וא6-ב ןיינעתהל ונלחתה 1983 ילוי שדוחב

 רחאל שדוח .הדובעה תליחת סע האב העתפהה ..

 תקלחמ תלעפהל תכרעמה הרבעוה ,הדובעה תליחת

 ..רוצייה

 תכרעמה תלעופ סושייה תליחת רחאל סיישדוח...

 ...רוצייה תקלחמב ףטוש ןפואב

 ,רוצייה בקעמ תכרעמ סושייב החלצהה רואל...

 עצובי ידיתעה חותיפה לכש לארשי יישיווב טלחוה

 0% .!וא6ס תרזעב

 םיניננהו
 םיוז

 הונותב

 בולישב םטזזסטפחפ לש השדחה הסיפתה

 סיבר סינוגריאל תרשפאמ ,הנכות/הרמוח
 תואירב יתורש ,הלשממ ידרשמ ומכ
 תונהל ,דועו תואקנב ,היישעת .ךוניחו

 .סיבר תונורתימ

 ו6
 .יעיברה רודהמ תוכרעמ ללוחמ

 לש השימגה הנכותה תליבח

 ידכ דחוימב הננכות ,םווזזסְ 5
 םיינשדח תונורתפ תתל

 .ןוגריאה לש ליעי לוהינל
 הנכות יכרעמ חותיפ תרשפאמ וז הנכות תפש

 סינותנ דסמ לוהינ ללוכ סייביטקארטניא

 הריהמ הרוצב תרושקית תשר לוהינו (ס15)

 .תוילנויצנבנוק תוטישב לבוקמהמ 15 יפ

 הנכת יכרעמ תקוזחתב טושיפ רשפאמ (ןא6

 סיקהל תיסחי טעומ ןויסנ לעב לגסל רשפאמו

 .ההובג סוכחית תמרב סיבכרומו סילודג סיכרעמ

 סשייל ךילע ,הדובעה יכילהת תא רפשל ךנוצרב סא

 השדח הטיש ,תוריהמב לבקתו %6!1 תא

 .ןוגריאה תויעבמ תובר רותפתש הליעיו

 סלועה יבחרבו ץראב סיבר סינוגריא

 .[ ןוא6 הנכותה תליבחל ורבחתה

 .תוליעיב וזוזי סינינעהו [[86-ל התא סג רבחתה

 לארשי יישיוו סינותנ דוביע להנמ לט יטומ

 כג דיניוכוג =
 - בשחמ שוכרל תטלחה סא

 .רתויב הלודגה םע םוקמב רתויב הבוטה הרבחה םע ךל

 מ''עב תוכרעמ ללכ
 \ייפדלוג (777061)03 .לט ,53583 םייתעבג ,1 ןיזרוכ 'חר



 וס

 הפילש
 ."ףלוש" הנוכמה תותליאש תפש תועצמאב תכרעמהמ ףלשנ עדימה
 .'ב חפסנב היוצמ ,8אש-ב שומיש ךות ,תותליאשה תפש לש התרדגה
 .(תכרעמה .ןאכ םסרופמה רמאמב עיפומ אל)
 -דקתמה םילכב ןה ,הפילשה םוחתב תטלוב תכרעמה לש התמצוע
 -מהב הרצקב וגצוי םהירקיע רשא ,שמתשמה תושרל םידמועה םימ
 ןיזהל ןתינ פ..1-ה תרדגה עגרמ ,השעמלש הדבועה רואל ןהו ךש

 .והשלכ תונכתב ךרוצ אלל ,ירמגל ישפוח ןפואב עדימה תא רזחא
 :"ןלבטה" תכרעמב תותליאשה הנבמ
 .'וכו "...ךרע :הדש םש רוטרפוא ךרע :הדש םש ;הלבט םש :ש"
 :רשאב
 -עמבש תולועפהמ תצקמ הנגצות ךשמהב .הלועפה - התליאש :ש
 .תכר
 .הנותנ הלבט תיכרע-דח ההזמה ותה דע רוציקל ןתינ :הלבטה םש
 עדימ ףלושש החנהב) תאז ףא ןייצלמ ןכרצה רוטפ האבה התליאשב
 .(הלבט התואמ
 .םומינימה דע רוציקל אוה םג ןתינ ,הלבטב הדש םש :הדשה םש
 .הדשה לש וכרע :ךרע
 ( ) / < ,* םרקיעש :רוטרפוא
 ןהב הלבטב תורושה לכל תוסחייתה רידגמ "ךרע:הדש" ףוריצ לכ
 .ןייוצמה הדשב ל"נה ךרעה עיפומ
 ,אאאאא תובושתה רפסמ :דימת הניה התליאש לכל הבושתה
 לע םינועה הלבטב (א-וטק166) תומושרה רפסמ וניה אאאאא רשאב
 .התליאשבש םיאנתה
 תומדוק תותליאש ךותיח ,עדימ תפילש רשפאמ הפילשה ךרעמ
 .ב"ויכו (ילאוטסקט ןוקית) תותליאש ןוקית ,םיפסונ םיטנמלאב
 שמתשמה יכרצ פ"ע ןוימל תנתינ תכרעמהמ תפלשנה היצמרופניאה
 .(עדימ יצע לומ ןוימ ללוכ ,לבגומ יתלב תוחתפמ רפסמ פ"ע ןוימ)
 תועצמאב עדימ לש םכחותמ רוזחיא תכרעמה תרשפאמ ןכ-ומכ
 .טסקט שופיח
 לבקתמה רתויב ריהמה הבוגתה ןמזב תטלוב תכרעמה לש התמצוע
 םינותנה ירגאמ לש דחוימה הנבמה בקע

 [95% << 7 (ז6600ח56 זוחו6 < 5 560)]

 תויומכב בשחתהב ,בשחמה תכרעמ לע לטומה תיסחי ןטקה סמועבו
 .ימוימויו ףטוש ןפואב תכרעמב םישמתשמה
 שמתשמה ןיבש היצקארטניאל תשמשמ תותליאשה תפש ,רומאכ
 םיכרע ,(תומודיק) תודש תומשמ תבכרומ הפשה .תכרעמל
 .םירוטרפואו
 :םניה הפשב םירוטרפואה
 .םינוש םינבמב 36 םשורפש - ,*
 .סזושורפש - +

 .חסז ושורפש - /
 .(םידבר) תוינסחמב שומישל ,"קזח" 3ת6ַ - **
 .(םידבר) תוינסחמב שומישל ,"קזח" חסז - / /
 .תומר 64 דע ,םיירגוס -( )
 תא ןקתל ,רתוי רחואמ ןהילא בושלו רומשל ןתינ תותליאשה תא
 .דועו ןסיפדהל ,ןגיצהל ,תובושתה תא ןיימל ,ןנכות
 עיפומ אל .המגודל םושי איבמה 'ג חפסנב תגצומ תטרופמ המגוד)
 .(תכרעמה .ןאכ םסרופמה רמאמב

 תוח"וד ללוחמ
 ןתלעפהו םינתינכות י"ע תעצובמ תכרעמה תוח"וד תרדגה ,רומאכ
 .םינתינכותה תוברעתה אלל ,םישמתשמה י"ע תעצובמ ךשמהב
 :ןלהלש םיירקיעה םירטמרפה תעיבק רשפאמ תוח"ודה ללוחמ

 .'וכו םיפד ירפסמ ,גוויס ,ןיכומיס ,תרתוכ תעיבק
 .ובחורו ףד לדוג תעיבק
 .לאמשל וא ןימיל הדמצה
 .(לאמשל וא ןימיל תודמצומ) ךשמה תורושב לופיט
 .םהיניב םימחות םיוות םע ,דחא רוטב םידחואמ תודשב לופיט
 .סאסמ
 .םימוכיס
 . .םיברועמ םייזעול / םיירבע תודשב לופיט
 .ךרוצל םאתהב םילופכש
 ליכמה הדש לש ןוכנ זוימ ,הטמ/הלעמ ,הדש לכ יפ-לע ןוימ
 .דועו םיצע פ"ע ןוימ ,(32 הדוהי-ןב) ברועמב תויתואו תורפס

 םרטב .תותליאשה ךרעמל קודה ןפואב הרושק תוח"ודה תכרעמ
 -ולכוא תריזג תעצובמ ,שמתשמה תריחב פ"ע ,והשלכ ח"וד תלעפה
 תוליגרה תותליאשה תכרעמב שומיש י"ע חו"דל תומושרה תיס

 עצובמה ,היסולכואה תעיבק ךילהת .ןותנ ח"וד תלעפה הירחאו
 תקפהב םינכרצה לש םיטלחומ תואמצעו תושימג קפסמ ,קוה-דא
 .תוח"וד
 הווצאב ךלהמ חלשנ ,תרזגנה היסולכואה לע ללוחמה תלעפה רחאל
 בוכיע אלל ,הדובע ךשמה שמתשמל ןכ לע רשפאמו "עקרב ץרומה"
 .והשלב

 תכרעמה לוהינל םילכ
 םיתוריש תקפסמה ,וזכ תבכרומ תכרעמ לש התואנ המרב לוהינ
 םירזע ןווגימ ןתמ בייחמ ,ךכ-לכ תובר םישמתשמ תויומכל םיפטוש
 לעב עדימ לע הטילשל םיינויח םניה הלא םילכ .תכרעמה ילהנמל
 ויביכרממ דחא לכב דימתמו קדקודמ לופיט שרודה יאלבט יפוא
 הרטמל םידעוימה תכרעמה יביכרממ םידחא וטרופי ןלהל .םינושה
 :וז

 תטרופמ היצמרופניא ןתמל ראשה ןיב שמשמ - עו 1008
 ,תואלבט ומכ ,םינותנ ידסמ לש (םייזיפה) םינושה םיביכרמה תודוא
 .דועו תוקידב ,םיצוליא ,תודש
 םיפטוש םיחוויד תלבק הילהנמל תרשפאמ תכרעמה - תוקיטסיטטס
 .םירגאמהמ דחא לכב תויוצמה עדימה תויומכ לע
 תואלבטהמ תחא לכב שומישה תורידת תודוא דימתמ חוויד םייק -
 .היביכרו
 -ושר זוחא ללוכ ,םיישדוח םייטסיטטס תוח"וד תקפסמ תכרעמה -
 .שדוח לכל ,ןכדועמ תומ
 ,םינכרצה י"ע תועצובמה תותליאש רחא האלמ בקעמ תלוכי -
 .התואנ הכרדהו םירופיש ךרוצל
 םייוביג םושיר םירשפאמו תכרעמב םימייק - רוזחישלו יוביגל םילכ
 .ךרוצה הרקמב ,רתויב םכחותמ רוזחישו ינכסח ןפואב
 תכרעמל תונשי עדימ תוכרעמ לש ןתבסה - עדימ תבסהל םינונגנמ
 הבסה ורשפאי רשא הבסהל םייללכ םינונגנמ חותיפ הבייח "ןלבטה"
 .תונשנו תורזוח הבסה תוינכת תביתכ ינפ לע ,הריהמ
 .םיחתופמו םימייק - עדימ תחטבאל םינונגנמ
 ףטוש לופיטו תכרעמל תויצפוא תפסות - 05806: עוציבל םינונגנמ
 (תפטוש הדובעב ,םויכ ןהו יוסינה בלשב ,קוחרה רבעב ןה) הב
 6סטק6ז םללכבו 66008-ל םימכחותמ םילכ לש םחותיפל ואיבה
 .דועו טז63%אקסוחו%-ל םינונגנמ ןכו םכחותמ

 תכרעמה יגשיה
 םינותנ סיסב לע יונבה םימושי ללוחמ הניה רשא "ןלבטה" תכרעמ
 ,"רבדל םיעגושמ" תווצ לש ירוקמ חותיפ ירפ הניה ,יסחי לדומ לעב
 וירחאו 1981-1979 םינשב תכרעמה ןיערג חותיפב וקסע רשא
 םג םיפסוותמו ופסונ וכלהמבש ףטוש לועפיתל תכרעמה הרבעוה
 -עמה יחתפמ ובצנ וינפב רגתאה .םיפסונ םיבר הנכות יביכרמ םויכ
 ,םנמאו .םהינפב ודמעוהש תושירדה ףסוא םע רדומתהל היה תכר
 תכרעמ םישמתשמה תושרל הדמעוה תכרעמה חותיפ רמג םע
 עדימ לש הריהמ הבסה ,םימושי לש הריהמ המקה תרשפאמה
 -אל תותליאש תפש קופיס ,הריהמ תוח"וד תרדגה ,םדוק
 ריהמ הבוגת ןמזב הנעמ תקפסמה שימג הנבמ תלעב תילרודצורפ
 יסחי לדומב) תואלבט ןיב רושוק ןכו תבכרומ התליאש לכ לע רתויב
 .םדוקה ילאוטסקטה עדימה ןיבל ןניבו (אלמ
 תורופס תועש תכשמנ שדח םושי לש ותמקה ,תכרעמל תודוה ,םויכ
 ,818-06000097ש-ב עטקמה תא תרצויה ,2.2.1..-ה תרדגה םות םעו
 ןבו ןובדעו הטילק ,הנזה הז ללכבו תכרעמב ידיימ שומיש רשפאתמ
 -תב ךרוצ לכ אלל הלא לכ ,תישפוחה תותליאשה תפשב שומיש
 -ומכב ,הישמתשמב וניה תכרעמ לש יתימאה הנחבמ ,עודיכ .תונכ
 תלעופ םהב םינשה ךלהמב ,ןכאו .תכרעמהמ םקופיס תדימבו םת
 ,םישמתשמ לש תובר תורשע היתוחוקל לגעמל ופרטצה תכרעמה
 האממ הלעמל הברה לש ןווגמב םישמתשמה ,םיטושפכ םימכחותמ
 הדבועה תפסותב ,הלא םישמתשמ לש םנוצר תועיבש .םימושי
 םידיעמ ,םימושי תורשע םינבנו םיפסונ םיבר םיפרטצמ הנש ידימש
 ."ןלבטה" תכרעמ לש התחלצה לע

 :םיחפסנ 3 ללוכ א"ליאל שגוהש רמאמה :תכרעמה תרעה
 ;תכרעמב הלבטה גשומ תרדגה .א
 ;ןלבטה תכרעמב תותליאשה סקטניס תרדגה .ב
 .םושי תמגוד .ג
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 1984-ד"משת תנשל םייגולונכטו םייעדמ םימושייב א"ליא סרפ תא לביקש רמאמ

 הפיח ,טניסלא ,תיניערג האופרל לעפמה ,הנכות חותיפ תווצ

 יביטקארטניא םימושי ללוחמ
 תיניערג האמדהל

 -קארטניאה םימושיה ללוחמ
 (ג"המ) תיניערג האמדהליביט
 הליעפמה תפקמ הנכות אוה
 -ניא תיניערג האמדה תכרעמ
 ךמות הז ללוחמ .תיביטרגט
 יתימא ןמזב םינותנ ףוסיאב
 הרדגה רשפאמו,הובג בצקב
 תוינילק תורגש לש עוציבו
 ךרוצל יתומכ עדימ תריזגל
 .יאופר ןוחבא

 תגציימו הגוסב תידוחי תכרעמ איה ג"המ
 ,תיניערגה האמדהה םלועב תינשדח השיפת
 :הבש םייתוהמה תונורתיל תודות תאזו
 הטילשהו ,יתימא ןמזב תכרעמה יעוציב .א

 .הרמוחה לע תפקמה תיתרפסה
 האמדהה תיעבל ףיקמ ןורתיפ ןתמ .ב

 םינותנה ףוסיא םוחתב ןה ,תיניערגה
 -תנה חותינ םוחתב ןהו ,הנומתה תריציו
 .םינו

 םימושי ללוחמ תטישב תכרעמה בוציע .ג
 לש בחר ןווגימל המיאתמ התוא השוע
 תיאופרה האמדהה םוחתב םישומיש
 .ללכב תויתרפס תונומת חותינלו ,טרפב

 םירשפאתמ ג"המה לש םידחוימה םיעוציבה
 םידבעמ תבר הרוטקטיכראב שומישל תודוה
 תכרעמ לע רזובמ דוביע לש תוקינכטבו
 .הז ךרוצל דחוימב החתופש תידועי בשחמ
 (10[6) .תדחוימ הפש החתופ ,ןכזומכ
 תכרעמ לש הטושפ הלעפה תרשפאמה
 .תבכרומ האמדה

 תינוערג האמדה תכרעמ יהמ

 -אל הטיש איה תיניערגה האופר
 םשל ינילק ןוחבא לש (*) תינשלופ

 םדאה ףוגב םיימינפ םירביא יופימ ]
 תרשפאמ הטישה .תיניערג האמדה תרזעב
 -ביא לש דוקפיתו הרוצ ייוקיל ןחבאל אפורל
 תרגש לש תירעזמ הערפה ךות םיימינפ םיר
 - לופיטה ךשמה לע טילחהלו ,קדבנה ייח
 .יגרוריכ וא יתפורת
 -ופרה :םיטביה 3 תיניערג האמדה תכרעמל
 .יגולונכטהו ילקיזיפ-ימיכויבה ,יא
 ערימ תכרעמה תקפסמ יאופרה טביהה ןמ
 :םיאבה םיאשונב אפורל

 םירז םימצע תרדחהב הכורכ הניאש הטיש (*)
 .רטנצ ןוגכ קדבנה רבאל

 דבכבו חומב םיריאממ םילודיג רותיא .א
 -תה תטולבב ,דבכב הרוצ לש תוילמונאו
 -ימ תונומתב רגאנ הז עדימ .לוחטבו סיר
 ללכ ךרדב אוה ןוחביאהו ,תויטטס יופ
 .הנומתה תניחב ידי לע ,רישיו יתוכיא

 ,חומה לש ילובטמה דוקפיתב תוערפה .ב
 -וקילו ,סירתה תטולבו תואירה ,תוילכה
 בלה רירש לש ינכמה דוקפיתב םיי
 לש הרדסב רגאנ הז עדימ .וימותסשו
 תא תימניד הרוצב תוראתמה תונומת
 .ןמזה לש היצקנופכ רבאה תוגהנתה

 א 5

 ,ףיקע ללכ ךרדב ולא םירקמב ןוחביאה
 .עדימה לש יתומכ יתרפס חותינב ךורכו

 בלה רירשב ,חומב םיימוקמ םייוקיל .ג
 -סוא ןוחבאה תוימוקמ ללגב .תומצעבו
 םייפרגומוט םיכתח תרוצב הז עדימ םיפ
 הקזח יתרפס דוביע תכרעמ םיבייחמה
 ח!זטזשש) םיכתחה רוזחישו שער ןוניסל
 .(586א קזס]טסזוסח

 וא רבא לש תיביטקלס האמדה גישהל ידכ
 (386ח85) םינכוסב םישמתשמ םייוסמ ךילהת
 םיפתתשמ וא רבאב םיזכרתמה םיימיכויב

 דו
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 ןמס םידימצמ ןכוסה לא .קדבנה ךילהתב
 יביטקאוידר פוטוזיא אוהש ,יניערג (1306])
 044-) אמג ןרק תטילפ ךות קרפתמה
 רוזיאמ תוטלפנה אמגה ינרק תומכ .(גְע
 ןמסה תומכל תיסחי איה ףוגב םייוסמ
 -ירו יוליג .רוזיא ותואב יוצמה יביטקאוידרה
 האמדהו יופימ ,ןכל ,ןתונ אמגה ינרק םוש
 רחא םיבקוע רשאכ .קדבנה ףוגה קלח לש
 ןתינ ,ןמז ךרואל תיביטקאוידרה תוליעפה
 .םיינכמו םיילובטמ םיכילהת לע עדימ לבקל

 -רעמ תבכרומ תיגולונכט - תיסדנה הניחבמ
 :םידרפנ םיקלח ינשמ תיאופר האמדה תכ
 -שמה ((0:4חו08 6306ז3) תיניערג המלצמ .א

 תוליעפה | םושירו ףוסיאל |תשמ
 .תיביטקאוידרה

 הגוצת ,ןוסחיא רשפאמה םינותנ דבעמ .ב
 .רגאנש עדימה לש יתומכ דוביעו

 אבומ תיניערג המלצמ לש יטמכס הנבמ
 .1 רויצב
 :המלצמה לש םיירקיעה םיביכרמה
 -יקפת .ח3/!וטחו ימוטא ליכמה אג[ שיבג <

 בר רפסמל דיחי אמג-ןוטופ ךופהל וד
 םוחתב םינוטופ לש (םיפלא רפסמ)
 .(.ש.) לוגס-הרטלואה

 קחסזסחוט!₪-) רוא-ילפכמ לש הצירטמ <

 .ש.דה ינוטופ תא םיריממה (קו:6ז-קא1
 .םיילמשח תותואל

 עצבמה (גחפטז םכסמ) יגולנא בשחמ =

 תא |בשחמו | םילקשוממ | םימוכיס

 -רנאה תאו אמגה ןרק לש תוטנידרואוקה

 .הלש היג

 צץ = צו םעם
1 

 ם=צמ)

 (ץא1)-ב המשרנש הנירקה תיגרנא איה ₪

 לפכמ לש זכרמה תוטנידרואוק ןה (או ,צו)
 (?א1): רואה
 םייתימא אל תוערואמ םושיר עונמל ידכ
 -ופ וא ,תימסוק הנירקב םרוקמש הלא ומכ
 ךות ףוגב ןוטפמוק רוזיפ ורבעש המאג ינוט
 ונממש ןוויכה ןכלו) ,םהלש היגרנאה תוחינ
 לעופב הלח וב םוקמה וטניא םיאב םה
 (ףוגה ךותב תיביטקאוידרה תוקרפתהה
 ,היגרנא ןולח ךרד םינותנה תא םיריבעמ
 תוערואמה לכ תא םסוחה לגעמ אוהש
 תולובגמ תגרוח םהלש היגרנאהש םייניערגה
 הניחבמש םינוטופ קר .שארמ םירדגומה
 -וחה לגעמה לש םינוירטירקב ודמע תיטגרנא
 .םימשרנו םיטלקנ םס
 תויוקרפתהה לכ תורגאנ רבד לש ומוכיסב
 יקוח ערואמ לכ .תיתרפס הנומתב "תויקוח"ה
 (תואטו) הנומת-אתב הריפסל הדיחי ףיסומ
 תיתרפסה הנומתב ולש תוטנידרואוקהש
 המלצמה .ערואמה לש ולאל תוהז ,(צ,ץ)
 לש תיתרפס הנומת ,הפיא ,תרצוי תיניערגה
 -תהש תויביטקאוידרה תויוקרפתהה רפסמ
 .םייוסמ םוקמב ףוסיאה ךשמ ושחר

 תכרעמב 42%6%-ה לש ודוחוו
 תיניערג האמדה

 ,אגקטא-ה לש םיסיסבה םינייפוא
 האופר תוכרעממ ותוא םידחיימה
 :העברא םה ,תורחא תיניערג

 הנומת ביט ,הובג ףוסיא בצק ,תויביטרגטניא

 .םימושי לש תוינוג-ברו רפושמ

 תיניערג האופר תוכרעמב - תויביטרגטניא
 המלצמה ןיב הרומג הדרפה שי תורחא
 דבעמ ןיבו עדימה תא תפסואה תיניערגה
 .הז עדימ חתנמו גיצמ ,ןסחאמה םינותנה
 ידי לע םיעצובמ דוביעהו ףוסיאה קטאזב
 רשפאתמש ךכ ,הדיחי תבשחוממ תכרעמ
 לכב הנכותו הרמוח יבאשמ לש יברימ לוצינ
 .יניערגה עדימב לופיטה יבלש
 טולקל לגוסמ קטא-ה - הובג ףוסיא בצק
 יתש לכל תחא תיניערג תוקרפתה םושרלו
 -ינוטופ ןוילימ יצחכ רמולכ ,תוינשורקימ
 לע לדוג רדסב הלוע הז בצק .הינשב המאג
 רשפא ךכמ האצותכ .תורחא תוכרעמ תלוכי
 םיניטקמה םייח-ירצק םיפוטוזיאב שמתשהל
 ידכ .הל ףשחנ קדבנהש הנירקה תומכ תא
 -קמב הלעפה תשרדנ בצקה תושירדב דומעל
 ןמזב םינוש םידבעמ רפסמ ןיב םואיתו ליב
 .יתימא
 תעבקנ הנומת תוכיא - רפושמ הנומת ביט
 ןכל .המדמ איה ותוא רוקמל התונמאנ ידי לע
 ןוחביאה היהי רפושמ הנומתה ביטש לככ
 הנומת ,ךדיאמ .רתוי קיודמו ןימא יאופרה
 .םייוגש םייוהיזל םורגת תתוועמ
 דחוימבו ,תינורטקלא-תיטפוא תכרעמ לכבכ
 תוקרפתה םוגרת לש בכרומה ךילהתה ללגב
 -רפסה הנומתב הטנידרואוקל תיביטקאוידר
 םיתוויעמ תויניערגה תומלצמה תולבוס ,תית
 םיעצמא תרזעב םנקתל תלוכיה .םייטנרהניא
 -שוי /\קטא"ב .תלבגומ איה דבלב םייתרמוח
 םיתוויעה ןוקיתל תיתרפס הטיש ,ןכ לע ,המ
 הליכמה הצירטמ םירציימ :המלצמה לש
 -מוקמה םיתוויעה לע תיתרפס היצמרופניא
 -תפמ" הנוכמה ,תיניערגה המלצמה לש םיי
 תיניערג הנומת תפסאנ רשאכ ."םינוקית
 -וקממ תסומו יתימא ןמזב ערואמ לכ ןקותמ
 עדימה יפל יתימאה ומוקימל תוועמה ומ
 םיארוק וז הטישל .םינוקיתה תפמב יתרפסה
 תוטישב שומיש תבייחמ איהו "יתרפס ןוקית"
 ךרוצל המצוע-בר דבעמו תומכחותמ בושיח
 .הובגה ףוסיאה בצקב הדימעה
 םה .םיעובק םניא המלצמה לש םיתוויעה
 תא םינייפאמה םיבר םירטמרפב םייולת
 המלצמה לש הקינורטקלאהו הקיטפואה
 ,ןמזה םע תונתשהל םייושע רשאו ,תיניערגה
 תפמש ידכ .המודכו תיתביבסה הרוטרפמטה
 הדיפקב רומשל שי הפקת ראשית םינוקיתה
 "תמלצמה" ,םירטמרפ-תבר הדובע תדוקנ לע
 "פואה תכרעמה לש םייוסמ בצמ האיפקמו
 תכרעמ המקוה ךכ םשל .תינורטקלאהו תיט
 הרמוחב ביכרמ לכ תבציימה םייתרפס םילויכ
 .העובק הדובע תדוקנב ותוא רומשל תגאודו
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 תונעל בצוע /גקטא-ה - תימושי תוינווג-בר
 -ערג האופרב םיקסועה ברימ לש םהיתויעבל
 -צבמה םימכחותמה םיאפורה ןמ לחה ,תיני
 -מתשמב הלכו ,חטשב םיליבומ םירקחמ םיע
 תומייוסמ תוינילק תורגשב תכרעמב םיש
 תיינב בייח םישמתשמ לש הז ןווגימ .דבלב
 רשפאמה ,ףקיה-בר ינילק םימושי ללוחמ
 םיינילק םילוקוטורפ ליעפהלו ךורעל דחמ
 עוציב רשפאמ ךדיאמו ,רתויב םיבכרומ
 ןפואב ,הטושפ הלעפהב הזכ לוקוטורפ
 לוקוטורפה לש תימתירוגלאה ותויכוביסש
 .וב שמתשמל הפוקש היהת

 הרמוחה רואית

 -וציבב דומעל תכרעמל רשפאל יד
 הרחבנ ,הנממ םישרדנה | םיע
 םידבעמ רפסמ לש הרוטקטיכרא

 .רזובמ דוביע לש תוקינכטב שומיש השענו
 -עמה לש םיקולב תמכס תראותמ 2 רויצב
 -בתמ םינושה םידבעמה ןיב תרושקתה .תכר
 דחאה .(טטפ) הריבצ יספ ינש תועצמאב תעצ
 ינקתה הריבצה ספ אוהש וטוזוטטפדה אוה
 ריהמ קיפסמ וניא הז ספו רחאמ .[חוטו לש
 בצקב םינותנ ףוסיא תכרעמל רשפאל ידכ
 (60ח174] פט8) דחוימ הריבצ ספ הנבנ ,שורדה
 וכרדו ,טניסלאב חתופש ינורכניס ספ אוהש
 .ריהמ בצקב םינותנה תרבעה תישענ
 והז .לטניא לש 8086-ה אוה ירקיעה דבעמה



 ןיב םאתל ודיקפתש תויביס 16 לש דבעמ
 םידוביעה בור .םינושה תכרעמה יקלח
 לש ותרזעב ,הז דבעמ לע םישענ םייטמתמה
 .8087 הפצ הדוקנב ירמונה דבעמה
 (טוז 81ו00) תוסיפ לע ססובמ םיכרעמה דבעמ
 ריהמ דבעמ והז .אאוכ לש 2900 תחפשממ
 ןמזו תויביס 64 לש דוק תלימ בחור לעב
 הז דבעמ .תוינש וננ 225 לש הארוה עוציב
 תמא ןמזב םנוקיתו םינותנה ףוסיא תא עצבמ
 .הינשב תוערואמ 500,000 דע לש בצקב
 -פאמה תדחוימ הרמוח י"ע ךמתנ הז דבעמ
 .םישרדנה םיעוציבב דומעל ול תרש
 1חוש| לש 8089 דבעמה אוה טלפ/טלק דבעמ
 ,יטנגמ טילקתל םינותנ תרבעה לע חקפמה
 יאמצע דבעמ והז .יטנגמ טרסו ןוטילקת
 תובכרומ טלפ/טלק תולועפ עצבל לגוסמה
 .ישארה דבעמה תוברעתה אלב
 ,טניסלאב חתופש דבעמ אוה הגוצת דבעמ
 לגוסמ הז דבעמ .הגוצתה תולועפ לע חקפמו
 תואנולח ,(2ססחו) הלדגה לש תולועפ עצבל
 םינותנה לש היצלופרטניא | ,(ישוחשטוטוחפ)
 םיקלח לע הדובע רשפאל ,יאמצע ןפואב
 תואלבט 4 להנלו הגוצתה ךסמ לש םידרפנ
 םיעברה לע דרפנב תוטלושה רופא תומר לש
 .ךסמה לש םינושה
 דבעמ .[חזוט| לש 8085-ה אוה ףוסמה דבעמ
 .הנוכמל םדאה ןיב תרושקתה לע חקפמ הז
 םישקמ ףוסמה ליכמ ,ליגר םישקמ חולל ףסונ
 ירותפכ ןכו (ןטצִזשא) יוגיה טומ ,םיידועי
 .תגצומה הנומתה לש תואנולחה תרקב
 :םיקלח ינשל קלוחמ תכרעמה ןורכז
 הגצה רשפאמה 256א8 ןב הגוצת ןורכז .א

 8 קמועב קואשוצ 512א512 תב הצירטמ לש
 תויביס 4 קמועב תיפרג הבכש ןכו תויביס
 .תירמונ-אפלא הבכשו

 ,750%א8 לדוגב םינותנו הנכותל ןורכז .ב
 .הבחרהל ןתינה

 טניסלא הרחב םיעוציבו ריחמ לש םילוקישמ
 הלוכ איהש הרמוח לע תכרעמה תא ססבל
 ללכ םיידועיה םיביכרמל ףסונ .ימצע חותיפמ
 רקבו בשחמה תכרעמ תא םג ימצעה חותיפה
 לש םיישקהמ קלח ועבנ ןאכמ .טלפ/טלקה
 םיבר םיביכרמ תיינב שרדש ,הנכותה חותיפ
 השיג ,טלפ/טלק יקשממ :תיסיסב הנכות לש
 ליבקמב עצוב הז חותיפ .'וכו טילקתל ,ףוסמל
 .הרמוחה חותיפל

 תכרעמה תונורקע

 בוציעו ןונכת ילוקיש
 -מדהה תכרעמ לש םיעוציבה טרפ
 -עמ תיביטרגטניאה תיניערגה הא
 תושירדה תא ןנכתמה ינפב דימ

 :תואבה
 -לקהו םינותנ ףוסיא לע תמא ןמזב חוקיפ .א

 .הובג בצקב יטנגמ טילקת יבג לע םתט
 תיביטקארטניא הנוכמ/םדא תרושקת .ב

 םיבכרומ םילוקוטורפ עוציב תרשפאמה
 שמתשמ י"ע םדוביעו םינותנ ףוסיא לש
 .ןמוימ אל

 םייטמתמ םידוביע לש תובכרומ תולועפ .ג
 לע (תומוקע דוביע ,תונומת דוביע)
 תיביטקארטניא הרוצב תולודג תוצירטמ
 .ריבס הבוגת ןמזבו
 -וקוטורפ רבחל שמתשמל תורשפא ןתמ
 -שפא ןכו םינותנ דוביע לש םיינילק םיל
 םיראתמה םייטמתמ םילדומ תרדגהל תור
 תורטמל ,ףוגב םירבא לש יגולויזיפ דוקפת
 .תיניערג האופרב רקחמ
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 דוביע לש (ינטלומיס) יליבקמ עוציב .ה
 .םינותנ ףוסיאו םינותנ

 בר רפסמ ליכמה הגוצת ךסמ לע הטילש .ו
 לש בר רפסמ ןכו תונומת לש (תורשע)
 ירוזא ,תומוקע ןוגכ ,םייפרג םיטנמלא
 ,םינמס ,(זסו-ז6שוסח 01 !חז0ז651) תונינעתה
 להונמ תויהל טנמלא לכ לע .'וכו םיציח
 לע עיפשהל לוכי שמתשמהו ,דרפנב
 דוביעל ליבקמב ,יפרגה ךסמה תרוצ
 שומיש ךות ,םינותנ ףוסיאלו םינותנ
 .יוגיה טומבו םירותפכב

 תונורקעה ועבקנ ל"נה תושירדה ךותמ
 :םיאבה םיינונכתה

 תיליבקמ הלועפ
 -יבקמ הלועפ לש תומר 3 תרשפאמ תכרעמַה
 :תיל

 לכל ליבקמב ,הקיפרגהו הגוצתה תלעפה .ו
 -לנויצקנופ םירותפכ י"ע ,תרחא תוליעפ
 .םיי

 רפסמ לש ליבקמ עוציבל תורשפא ןתמ .2
 .(580%8ז0טח6) תוידדצ תולועפ

 .םיפוסמ ינשמ תינטלומיס הלעפה .5

 םימושיה ללוחמ
 .םימושיה ללוחמ תטישב התנבנ תכרעמה
 תא ביחרהל היהי ןתינש רבדה תועמשמ



 םייזכרמ םילכ ונבנ .שמתשמה י"ע תכרעמה
 -אשמ לוהינו ,הנוכמ/םדא תרושקת עוציבל
 ףיסוהל הצקה שמתשמל ורשפאיש םיב
 דלק םילוקוטורפ רידגהלו דוביע תויצקנופ
 תא רידגהל שמתשמה לע רשאכ  ,םיינ
 הדובעה ראשו ,דבלב שקובמה םתירוגלאה
 .םימושיה ללוחמ י"ע עצובת

 םימתירוגלא חוסינל תיליע תונכת תפש
 םיינילק
 םימתירוגלא חסנל שמתשמה לע לקהל ידכ
 -תופ ,םיינילק םימתירוגלאו הנומת דוביע לש
 תקפסמה (0ו:ק) תדחוימ תונכת תפש הח
 לש םיטנמלאב לופיטל םיחונ םילכ שמתשמל
 קוסעל ךרוצהמ ותוא תררחשמו ,הנומתה
 גוציב לופיט .םינתשמ תרדגה :ומכ ,םיטרפב
 -והמ הפשה סיסב תא .'וכו םינותנ לש ימינפ
 םיעצבמה ,הנומת דוביע לש "םימוטא" םיו
 ,תונומתב הקיטמתירא ומכ תוידוסי תולועפ
 םהב םירקמ םתואב .'וכו תומוקע תריצי
 םימוטא תכרעמל ףיסוהל שמתשמה הצרי
 תועצמאב םרידגהל תורשפא היהת ,םישדח
 (קז.א1, תסזדזבח . /3568]) תלבוקמ תונכת תפש

 .םימושיה ללוחמ תרזעב תכרעמל םפיסוהלו

 תכרדומ הלעפה
 תא ליעפהל ןמוימ אל שמתשמל רשפאל ידכ
 :הלעפה תומר רפסמ ועבקנ תכרעמה

 םירותפכ תועצמאב הלעפה ו
 םיתנכותמ םיילנויצקנופ

 ,6ווק תינכתכ תולועפ לש הרדס רידגהל ןתינ
 .רותפכל תתנכותמ הרוצב םתוא רושקלו
 -מוטוא הלעפהל םורגת הז רותפכ לע הציחל
 .תולועפה תרשרש לש תיט

 םיטירפת ץע תועצמאב הלעפה .2
 עובק ןפואב היהי הלעפהה ךסמ יבג לע
 ץע תרוצב ונבנ םיטירפתה .טירפת לש "ןולח"
 ןתינ .םיאשונ יפ לע תילנויצקנופ םינגרואמו
 ץע תרזעב תכרעמב היצקנופ לכל עיגהל
 הרדגהל ןתינ םיטירפתה ץע .םיטירפתה
 תועצמאב שמתשמה י"ע תיביטקארטניא
 ץעה תא םיאתהל ןתינ ךכ י"ע .הכירע תינכת
 םגרתלו ,שמתשמ לכ לש םידחוימה םיכרצל
 .תורחא תופשל ותוא

 דוק תומש תועצמאב הלעפה .3
 ( תוח6 וס 1 05)

 תא ליעפהל לוכי הסונמ רתויה שמתשמה
 דוק תומש תועצמאב תונושה תויצקנופה
 הטישב ןה ,םימיאתמ םירטמרפב םיוולמה
 הטישב ןהו (קסצוווסחגו) םוקמ דרטמרפ לש
 תשיגל ףסונ .(א6ץאסז6) חתפמ תולימ לש
 היצקנופ לכ ליעפהל ןתנ ,םיטירפתה ץע
 ץע אצמנ וב בצמ לכב דוק םש תועצמאב
 .םיטירפתה

 םירטמרפ תסנכהב הרזע .4
 לכ תא קפסמ אל שמתשמהש הרקמ לכב
 וא ,היצקנופ תלעפהל םישורדה םירטמרפה

 .האיגשה ןויצ ךות ,םירטמרפה לכ לש ךורע
 לש תישפוח העונת י"ע רטמרפ לכ ןקתל ןתינ
 -הל ידכ תכרעמב רזעיהלו ,ךסמה ג"ע ןמסה
 םוקמב "?" תספדה .םירטמרפל םיכרע סינב
 ,רזע ןולח תגצהל תמרוג רטמרפה ךרע
 -שמה .םירתומה םיכרעה תא טרפיש (מ6!ס)
 רזעה ןולח לש ונכות תא עובקל לוכי שמת
 .םימושיה ללוחמ תועצמאב
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 ךסמ סרפנ ,םירטמרפה דחא לש ךרעב הגוש

 תכרדומ הדימל .5
 -ועפ תרדסמ בכרומה לוקוטורפ רידגהל ידכ
 לש בצמל תכרעמה תא ריבעהל ןתינ ,תול
 תכרעמה הז בצמב .(!טגזח ₪066) הדימל
 ,שמתשמה עצבמש תולועפה לכ תא תדמול
 .הכ דע ורכזנש הלעפהה תוטישמ תחא לכב
 תבתכנה 6ו:ק תינכת הניה דומילה תאצות
 -ועפכ רדגותו תכרעמה י"ע יטמוטוא ןפואב
 רותפכל וז הלועפ דימצהל ןתינ .השדח הל
 הרוצב .וילע הציחל י"ע הליעפהלו תנכותמ
 בותכל 6ו:ק עדוי וניאש שמתשמה לוכי וז
 .וז הפשב תוינכת

 ךרוע תועצמאב 61:ק תוינכת תביתב .6
 (66ו10ז)

 ויה הכ דע ורכזוהש הלעפהה תוטיש לכ
 61וק-ב תינכת בותכל ןתינ ןהל ףסונ .תוידימ
 ךרד .ךכ רחא הליעפהלו ,ךרוע תועצמאב
 -ושה ,םכחותמה שמתשמל הדעונ וז הלעפה
 .תכרעמה יזרב טל

 הנכותה תרוטקטיכרא

 הלעפההו חוקיפה תכרעמ
 תכרעמ הרחבנ הנכותה חותיפל סיסבכ
 תכרעמ יהוז .[חוש| לש 18א1א-86 הלעפהה
 תויתמישמ-ברב תכמותה תמא ןמזב הלעפה
 חוט!₪ו-) םישמתשמ רפסמבו (חוט!זו-135אוח8ַ)
 לכ תא תקפסמ הניא וז תכרעמו רחאמ .(טפטז
 הילעמ חתפל ךרוצ היה ,םישרדנה םילכה
 השעמל איהש (זו618-598060) חוקיפ תכרעמ
 .רישכמה תא הליעפמה תינכתה
 (ןטטצ) תודובע רפסממ היונב חוקיפה תכרעמ
 ןהיניב תורשקתמו ,ליבקמב תועצובמה
 -עפהה תכרעמ תקפסמש םילכה תועצמאב
 חוגו!טסא 406) םינמסו ראוד תובית :הל
 תא תללוכ חוקיפה תכרעמ .(6חוקחסזצ
 :(3 רויצ האר) :םיאבה םיביכרמה

 הנוכמ-םדא רשק .א
 ןיב רשקה תורוצ לכ לע יארחא הז לולכמ

 הלעפההו חוקיפה תכרעמ :3 רווצ

 חוגשמ

 הגוצתה

 ללוחמ
 םימושיה

 תיצקנופ
 שמתשמה

 | ,הלעפהה תורוצמ תחא לכב ,הנוכמל םדאה
 םינושה תונולחה לע הלעפהה ךסמ לוהינ
 .טלקה לוהינו ,ובש
 לש חותינ השענ טלקב הדוקפ תלבק םע
 טירפת תריחב ,ילנויצקנופ רותפכ) הדוקפה
 םוגרת עצבתמו (םישקמה חולמ הדוקפ וא
 סווקד-ה תדוקפ .סוו> תארוהל טלקה לש
 -ייק .עוציבל תוכחמה תודוקפה ךותל תחלשנ
 -וקפל רותו ליגר רות :ולאכ םירות ינש םימ
 .תוידימ תוד

 ישארה חוגשמה .ב
 -וקפה ךותמ עוציבל הדוקפ לבקמ חוגשמה
 תא קסידהמ ןעוטו הדוקפה תא ההזמ ,תוד
 -רדנה ,הלש רואיתה תלבט תאו היצקנופה
 הרקמב) םימושיה ללוחמ תלועפ ךרוצל םיש
 .(ןורכזב םיאצמנ םניאש
 םישורדה םיבאשמה לכ םא הקידב תישענ
 ((88א) המישמ תינבנו ,םינימז היצקנופל
 המישמה תרגסמב .היצקנופה תא עצבתש
 -קנופה תא ליעפמה םימושיה ללוחמ לעפומ
 .היצ
 -עפהה תכרעמ לש הבחרה הווהמ חוגשמה
 -צבתמה תויצקנופה רחא בקעמב לפטמו ,הל
 לש תידיימ הקספהו ,םיבאשמה לוהינ ,תוע
 .(640661) היצקנופ עוציב

 תוירפסה להנמו ןעטמה .ג
 -רעמ יתורישו תויצקנופ לש הלודגה תומכה
 -ורחשו ,קסידהמ דוק לש הניעט תבייחמ תכ
 -יב .תורחא תויצקנופל םוקמ תונפל ידכ ור
 בייח ריבס הבוגת ןמזב ולא תומישמ עוצ
 -צקנופה לוהינל תכרעמו ריהמ ןעטמ חותיפ
 .ןורכזב תואצמנה תכרעמה תוירפסו תוי

 הגוצתה חוגשמ .ד

 תאו הגוצתה ךסמ תא להנמ הגוצתה חוגשמ
 .וילע םיאצמנה םינושה םיביכרמה

 רשפאמו הגוצתה דבעמ תא ליעפמ חוגשמה

 ,םינותנה לש (וחשסשוחק) תואנולח עוציב

 ןכו תונושה תובכשה לש הגצהו הרתסה

 רשק

 הנוכמ-םדא

 דבעמ

 םיכרעמה

05 

 דבעמ חוגשמ

 םיכרעמה



 דבעמו רחאננ .(?ססחו) םינותנה לש הלדגה
 -תנה תבכש לש הלדגהב קר ךמות הגוצתה
 חוגשמ עצבמ ,תיפרגה הבכשה לש אלו םינו
 תועצמאב המיאתמה הלדגהה תא הגוצתה
 .הנכות
 םימצעה תא הגוצתה חוגשמ להנמ ןכ-ומכ
 ,תונינעתה יחטשמ ,תומוקע ומכ םייפרגה
 .םהלש יליבקמ דוביע רשפאמו ,'וכו םינמס

 ּהזזּגצ) םיכרעמה דבעמ חוגשמ .ה
 (קזסטטפצסז
 -תנה ףוסיא עוציב רשפאמ םיכרעמה דבעמ
 תוריהמב תונומת לש ליבקמב דוביע ןכו ,םינו
 רשקתמ םיכרעמה דבעמ חוגשמ .ההובג
 םיכרעמה דבעמ לש הלעפהה תכרעמל
 הנכותה תניעטל גאוד ,(8025-8/1 51ו66 (00.8.)
 ןיב ןורכניסהו תרושקתה עוציבלו המיאתמה
 ןכ-ומכ .ישארה דבעמל םיכרעמה דבעמ
 ןיב הטושפו החוט תרושקת חוגשמה רשפאמ
 .םיכרעמה דבעמל תונושה תויצקנופה

 (6|וק ותז6זקזטוטז) יריבחתה חתנמה .ו

 טלקכ לבקמ ,6ווק תפש לש יריבחתה חתנמה
 .וכרע תא בשחמו 6:ווק תפשב יוטיב
 תואלבט לע ססובמ יריבחתה חתנמה
 הריצי תינכת תועצמאב ונבנש תויריבחת
 סופיטמ קודקד טלקכ תלבקמה .תדחוימ
 .8א תרוצב ןותנה 11. (1)
 תורגשה תא ליעפמ יריבחתה חתנמה
 .יוטיבה בושיח תא תועצבמה תויטנמסה

 םימושיה ללוחמ
 תכרעמ לש םייזכרמה םידיקפתה דחא
 תרדגה רשפאל אוה תיניערגה האמדהה
 םינותנ דוביע תוינכת חותיפו םילוקוטורפ
 רשפאל ידכ .רקוחהו שמתשמה י"ע ינילק
 -וטא" לש (300-כ) בר רפסמ ורדגוה תאז
 תיסיסב הלועפ עצבמ םהמ דחא לכ ."םימ
 .םייתומכ םילדג לש בושיח ןכו ,דוביע לש
 י"ע תכרעמה תא ביחרהל לוכי שמתשמה
 םימושיה ללוחמ .ולשמ םימוטא תפסוה
 -עמל היצקנופ רידגהל שמתשמל רשפאמ
 -שמל היצקנופה ןיב החישה תא ראתלו ,תכר
 תקידבו היצקנופל םירטמרפה טלק .שמת
 .ללוחמה י"ע עצבתמ םתוניקת

 הרדגהה תלבט
 תרדגה תלבטב זכורמ היצקנופה לע עדימה
 י"ע תנכדעתמו תרצונ וז הלבט .היצקנופה
 .היצקנופ תכירעו תרדגה תינכת
 איהש היצקנופ ןיב לדבה ןיא שמתשמה יפלכ
 ןיבל ,יהשלכ תונכת תפשב בותכה םוטא
 םיגוסה ינשל .6ווק-ב תינכות איהש היצקנופ
 .המוד הנבמב הרדגה תלבט תמייק
 :תומר יתשב היונב הרדגהה תלבט
 .היצקנופה תמר *
 .רטמרפה תמר *
 -רפה ,ראשה ןיב ,םימשרנ היצקנופה תמרב
 :םיאבה םיט
 .היצקנופה לש (והחשחוסהוט) דוקה םש ו

 תא ליכמה קסידה יבג לע ץבוקה םש 2
 .היצקנופה דודיק

 .היצקנופה לש םירטמרפה רפסמ 3
 -קנופה תשרוד םתוא םיבאשמה תמישר .4

 .היצ
 להנל ידכ חוקיפה תכרעמל שורדה עדימ 5

 .היצקנופה תא
 לע תוריבס תוקידב עצבמה ווק יוטיב .6

 -קנופה לש םינושה םירטמרפה ןיב רשק
 .היצ

 םיטרפה ,ראשה ןיב ,םימשרנ רטמרפה תמרב

 :רטמרפ לכל םיאבה
 .רטמרפה יפוא .ו
 השענ רשאכ) הדוקפב רטמרפה רפסמ .2

 .(םוקמ ירטמרפ תטישב שומיש
 רטמרפה תא ההזתש חתפמה תלימ 3

 תולימ תטישב שומיש השענו הדימב)
 .(חתפמ

 םוקמ ה ךסמה לוהינל שורדה עדימ .4
 ךרוא ,ולש תרתוכה ,ךסמה לע רטמרפה
 .'וכו טלקה הדש

 לע תוניקת תוקידב עצבמה ווק יוטיב .5
 .רטמרפה ךרע

 .רטמרפה לש (6ופ) רזעה ןולח .6
 .רטמרפה לש לדחמה תרירב ךרע .7

 החישה להנמ
 ןפואב עצבל החישה להנמ לש ודיקפת
 תא (דחוימ דודיקב ךרוצ אלל) יטמוטוא
 המזויה .היצקנופל שמתשמה ןיב החישה
 רשאכ שמתשמה ידיב איה החישה עוציבל
 הלוכי וז הדוקפ .עוציבל הדוקפ ליעפמ אוה
 רשאכ ,םהידעלב וא םירטמרפ םע תויהל
 .םייוגש וא םיניקת תויהל םילוכי םירטמרפה
 תוניקת תקידב תעצבתמ החישה עוציב ינפל
 חתנמה י"ע םירטמרפה יכרע לש תוריבסו
 :םיבלש ינשב תעצבתמ וז הקידב .יריבחתה
 ,עובק תויהל לוכיש ,רטמרפה ךרע בושיח .ו

 .סווק יוטיב וא ,הנתשמ
 יפוא לש ,הרדגהה תלבט פ"ע ,הקידב .2

 .ךרעה תוריבס לשו רטמרפה
 -מרפ רסח וא ,יוגש םירטמרפה דחא רשאכ
 תלבטב החישה להנמ שמתשמ ,ץוחנ רט
 לכ תא ללוכה ךסמ ךורעל ידכ תורדגהה
 -שמה .םהל ונתינש םיכרעה תאו םירטמרפה
 תא ןקתל לוכיו האיגש תעדוה לבקמ שמת
 ךסמ לש הכירע ילכ תועצמאב םירטמרפה
 לע רזוח הז ךילהת .(₪1! 5סזטטח 60וזטז) אלמ
 .םיניקת םירטמרפה לכ רשא דע ומצע
 ,םירקמה בורב ,תנכתמה ררחושמ ךכ י"ע
 לוכיו ,טלק תקידבו החישל תינכת תביתכמ
 .דבלב םתירוגלאה תביתכב זכרתהל
 .םימושיה ללוחמ לש הנבמה ראותמ 4 רויצב

 סןופ תפש

 (₪163:61] :ת161ךכז6(6ז קז0 קגן ק)

 -שמל רשפאל ידכ החתופ סווק תפ
 תונכת עצבל תנכת וניאש שמת

 -פאמ הפשה .ההובג המרב יניל
 ,תומוקע ,תונומת לש םינבמב לופיט תרש
 לש תומישר ןכו (801) תונינעתה יחטשו
 רפסמ הפשה הליכמ ןכ-ומכ .ל"נה םיביכרמה
 תויטמתמ תולועפ עוציבל ,תויצקנופ לש בר
 .תומוקעו תונומת ידוביע לש תולועפו
 תוירקיעה תונוכתה לש תרצוקמ הריקס ןלהל
 רפסב אוצמל ןתינ טרופמ רואית ,הפשה לש
 .((0]וק חוגחטגו) הפשה

 ווק הנבמ
 :םיירקיע םיביכרמ 5 01ק תפשל
 -שמ ,םיעובק לש ףוריצ םהש סוופ ייוטיב .1

 .סווק תויצקנופו םינת
 תא םיריבעמ םתרזעב המשה יטפשמ .2

 .םינתשמל םייוטיבה יכרע
 תוינתה עוציב םירשפאמה הרקב יטפשמ 3

 60. 1. אחו!6, :םה ולא םיטפשמ .תואלולו
 .סאוז 10, 6אוז קזטפטח]|

 ./\קטא [טחשווסחפ םיארקנה דוביע ימוטא .4
 דחא לכש םירטמרפ לבקמ הזכ םוטא לכ
 דוביעל ףסונו ,6ווק יוטיב תויהל לוכי םהמ
 םיכרע םוטאה בשחמ ,עצבמ אוהש
 .ףסונ דוביעל םתוא רמושו םיירמונ

 -תכנה ווק תפשב תוינכת ןה ו: תורגש .5
 .הפשה יביכרמ ראש תועצמאב תוב
 ,םירטמרפ לבקל תולוכי 6ווק-ה תורגש
 .תורחא תורגשל אורקל תולוכיו

 םינתשמ לש םויקה םוחת
 תמייק הניאש היעב הרצונ 0ווק תפש ןונכתב
 דוביע לש תולועפ :תורחא תונכת תופשב
 יבאשמ תולזוג תולודג תוצירטמ לע הנומת
 רפסמ רוזגל ןתינ ללכ ךרדבו ,םיבר בושיח
 -ירטמה לע דחא רבעמב תויבושיח תואצות
 .הצ

 םימושיה ללוחמ :4 רויצ

 היצקנופה תלבט

 ו ב ₪

 הרדגה תלבט

 1 רטמרפ

 ח רטמרפ

 החישה להנמ

 דריבחת חתנמ

 ו
 ו
[ 
 ו
 ו
 ו
 ו
| 
| 

 ו

| 
 ו
 ו
 ן
 ו

 ףוסמל טלפ/טלק

 תרדגה תניעט

 דוקו היצקנופה
 היצקנופה

 החיש קשממ

 שמתשמ תיצקנופ
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 רשפא הנומת לע דחא רבעמב :המגודל
 ךרע תא ,?:א6| לש םומיסכמה ךרע תא בשחל
 םומיסכמ לש ע-ו א תוטנידרואוק ,םומינימה
 .'רכו ןקת תיטס ,עצוממ ,םומינימו
 -תה לע םירבעמ רפסמ עוציבמ ענמיהל ידכ
 בשחמה (ק6א תיצקנופ) םוטא רדגוה ,הנומ
 תא רמושו דחא רבעמב ל"נה םילדגה לכ תא
 .רתוי רחואמ שומישל ,תואצותה לכ
 עצבתת דציכ איה ןורתיפל הדמעש היעבה
 .םירחא םימוטאל הזכ םוטא ןיב תרושקתה
 תוביבס יתש תרדגה אוה רחבנש ןורתיפה
 לש םילמסה תלבט -- םינתשמ םירדגומ ןהב
 .שמתשמה לש םילמסה תלבטו היצקנופה
 תדחוימ הביבסב תישענ םיכרעה תרימש
 היצקנופה לש םילמסה תלבט תארקנה
 םיסנכומ םיכרעה .(:ג016 [טתסזוסח 5עחנסס])

 -יפאתמהו ,םוטא לכל םיינייפואה םינתשמל
 לקתנ 6וז0-ה חתנמ רשאכ .5 תמודיקב םיני
 תא ףולשל שגינ אוה % סופיטמ הנתשמב
 -עמב .היצקנופה לש םילמסה תלבטמ וכרע
 לכו ,תחא היצקנופ תלבט קר תמייק תכר
 הכותב תרמוש ,עוציבה םויס םע ,היצקנופ
 םיכרע ףולשל לובי שמתשמה .תואצותה תא
 םינתשמכ םתוא רומשלו ,היצקנופה תלבטמ
 -מסה תלבטב םירמשנה ,(% ינתשמ) םיליגר
 .שמתשמה לש םיל

 %=א = %א :המשהה ,המגודל
 י"ע בשוחש 5א הנתשמה ךרע תא רומשת
 .ליגר הנתשמכ ,םוטא
 -ב םייסיסבה תונכתה יללכמ דחאש ,ןאכמ
 :אוה ,6]וק

 "ךלש םירלודה לע רומש"
 םיצוחנה םיכרעה תרבעהל גאד ,ותועמשמו
 ,םיליגר םינתשמל היצקנופה תלבטמ ךל
 .תרחא היצקנופ י"ע ולטובי םרטב
 ,תואצות תורשע םיבשחמה םימוטא םימייק
 שמתשמה קוקז תמייוסמ תינכתב ללכ ךרדבו
 תורבטצה תענומ וז הטיש .ןהמ ןטק קלחל קר
 .ךרוצ אלל םינתשמ לש הלודג תומכ
 קר םירכומ (% ינתשמ) םיליגרה םינתשמה
 -ודב) םירדגומ םה הב ₪1וק-ה תרגש תביבסב
 6]וק-ה תרגש רשאכ .(295031-ב םינתשמל המ
 םינתשמה לכ םירבעומ ,עוציבה תא תמייסמ
 ינתשמל םיכפוהו ,היצקנופה תלבטל םיליגרה
 -גשמ תואצות ריזחהל הדיחיה ךרדה יהוזו .5
 ןיב תרושקתה תעצבתמ וז הרוצבו ,6ו:ק תר
 םוטא ןיב תוגהנתהב תוהז תגשומו ,תורגש
 .סווק תרגשל

 םינותנ יסופיט
 ,םימלש םירפסמ סופיטמ םינתשמל ףסונ
 תפש תלפטמ ,תוזורחמו םיישממ םירפסמ
 :םיאבה םינותנב םג סוס

 ךסמ יחטש .א
 ארקנ (512א512) 34ק6א לש הגוצתה ךסמ
 לש לדוגב םיעבר 4-ל קלחתמ ךסמה .8 םשב
 עיבר לכ .א. 8, 6, 0 םיארקנה 6
 םיארקנה םיינבלמ םיחטשל קלחתהל לוכי
 -גסמה לש הבוגהו בחורה .((ז3וטצ) תורגסמ
 86 [64 ,128] ,המגודל .32 לש הלופכ ןה תור
 .אפ רויצב וקווקמה חטשה אוה
 רסמהמ קלחכ ףד לכל סחייתהל ,ןבומכ ,ןתינ
 ההז 86 [64 ,128] תרגסמה ,לשמל .םלשה
 ,(ב5 רויצ האר) ₪14 [64 ,128] תרגסמל
 לחה תויקפוא תורושב תורפסוממ תורגסמה
 וא ךסמה לש הנוילעה תילאמשה הניפהמ
 .עיברה
 קר ןייצל קיפסמ תויעובר תורגסמ רובע
 .62 [64] המגודל .דחא דמימ

 ,םידמימ לש לדחמ תרירב תמייק תכרעמל
 היצקנופ תועצמאב התוא עובקל רשפאש
 רשאכ שומיש השענ ולא םידמימב .תדחוימ
 .53 ומכ ,םידמימ םינתינ אל

 םייפרג םיביכרמ .ב
 :םיאבה םייפרגה םיביכרמב תלפטמ הפשה
 םילוכי ולא םיחטש :תוניינעתה יחטש .ו

 הרוצ ילעב וא םיינבלמ ,םיילגעמ תויהל
 ,םיסקדניא י"ע םירפסוממ םה .יהשלכ
 י"ע םהילא סחייתהל ןתינו
 .33 ומכ .₪ <6אקז655ן0ח>

 .ךסמה לע םוקמ ינייצמ םה םיציח :םיציח .2
 םירפסוממ םה ,תוניינעתה יחטשל המודב
 י"ע איה םהילא תוסחייתההו םיסקדניאי"ע
 .ק <6<אקז638ו0ח>

 ףךסמה יבג לע :(תומוקע) תומרגוטסיה .3

 םהילא תוסחייתהה
 11 <6אקז655ו0ח>

 י"ע | איה

 -חייתהה :(חוגזא6ז5) תומרגוטסיה ינייצמ .4

 א[ <6אקזטפפוסח> י"ע איה םהילא תוס

 .('ג5רויצ'ר) םינותנה סיסביביכרמ .ג
 :תויפצת .ו
 -תנה דוביעו ףוסיא יכילהתב רבצנה עדימה
 ,טילקת) יטנגמ יעצמא יבג לע רמשנ ,םינו
 תוצובקב ןגרואמו ,(יטנגמ טרס ,ןוטילקת
 הליכמ תיפצת .(6:06/65) "תויפצת" תוארקנה
 רושקה ,דבועמהו ימלוגה ,עדימה לכ תא
 -וגא הליכמ תיפצתה .הלוח לש דחא רוקיבל
 ,תוניינעתה יחטש ,תונומת לש (זסטקפ) תוד
 ישיא עדימו םיציח ,םינייצמ ,תומרגוטסיה
 .תיפצתה ןמ קלחכ וטלקוהש יטסונגאידו
 :האבה הרוצב איה תיפצתה לא תוסחייתהה
 000106<1> :5 <6א0ז659ו0ח>
 יטנגמה יעצמאה אוה <60006>-ה רשאכ
 .תיפצתה תאצמנ וילע
 וס רפסמ תיפצתל סחייתמ :"0:5 10 :המגודל
 -עמה לש ישארה טילקתה יבג לע תאצמנה
 -חייתהה ,<066/66%> םינייצמ ןיא רשאכ .תכר
 .ישארה טילקתל איה תוס
 :תודוגא .2
 הלוכי הדוגאה .תונומת לש ףסוא איה הדוגא

 ₪14 [64 ,128] :ךסמ תקולחל המגוד :'ב 5 רויצ | 86 [64 ,128] :ךסמ תקולחל המגוד :'א5 רויצ

| 

 רו
 ן- 81006 |

 ו 1
1 

 ו

 קייר דק תק מקס שש הסל לש 1 7 ו א ו ו

: : : [ : / 
[ 1 : : ַ : 
 ז---71-77ז זההה1---ֶז ה-1 לע - לר ז ז-77--ההז זה-1----777 ל יב

 1 ו ער ל (- ו 1
 | םזסטקפ | 5 זס | | ווסקזגהופ | 8: פותופס|' 5 זטקסחפ | + ל ן
 , ו | | אות זתשות | | [6|80 | '] < 560300108 ]

 ( ו רו ל 8
 ו ה = וב כ 1 ל ו

 1------הרר-,הרה--רר-ר--- ז

[ 
 ב א 0 4 <> גד 1

 / ור ו 0
 | א ב רוה לב רז ער ד 1 ד ד ד ח 1
1 : 1 6 1 : 
 שום |: 8 ו 65 4 : ְ י
 : ב . | | 80טופוףסת |! | | קתופוס|0קו08| ' <  קזסטק 0
 ו ן | קהזהתוס(05 | | 85 ; | 0090תקוסז |

 0 ו ו יו = 1



 ללכ ךרדב הרוקש יפכ) תחא הנומת ליכהל 2
 תונומת לש בר רפסמ וא ,(תויטטס תויפצתב
 תוסחייתהה .(תוימניד תויפצתב הרוקש יפכ)
 :האבה הרוצב איה הדוגאל
 <5000ץ> 62 <0אקזטפפוסח>
 5 3 010 :המגודל
 תכרעמה תסחייתמ ,3106ֶצ םינייצמ ןיא רשאכ
 העבקנש ,לדחמה תרירב איהש תיפצתל
 .שמתשמה י"ע םדוק
 הדוגאל תוכיישה :טילקת יבג לע תונומת.3
 -ילא תוסחייתההו ,םיסקדניא י"ע תוררפוסמ
 <עטזסטק> 5 <6אקזטצצוסח> :הרוצב איה ןה

 איה תוסחייתהה ,הדוגא םינייצמ ןיא רשאכ
 .תכרעמ לש לדחמ תרירבל
 :םינותנה סיסבב םייפרג םיביכרמ .4
 :י"ע איה ןהילא תוסחייתהה
 (תומרגוטסיה) <%100צ> 11 <טאקזטפצוסח>

 דינעתה יחטש) <5ו100ץ> [ | <טאקזטפצוסח>
 .'וכו (תוני
 :חו :58%1 113 :המגודל
 תיפצתל תכיישה 3  המוקעל תסחייתמ
 .%1 הנתשמה י"ע ןותנ הרפסמש

 תומישר .ד
 -ישר .תומישרב לפטל תלגוסמ 6ווק-ה תפש
 םימלש םירפסמ לש םימוחת ףסוא איה המ
 .םיישממ וא
 :אבה הנבמה אוה םוחת
 <!סשא ]וחוו!> .. <)ופת |וחו\> [66 <צוטק>]
 םייוטיב םה דעצהו ןותחתה ,ןוילעה לובגה
 .(]ןוקזב
 ו..וו 6 2 :המגודל
 1 ,5 ,5 ,7 9 ,וו :האבה המישרה איה
 וכרע ,הז הרקמב) דעצה תא טימשהל רשפא
 ההז הז הרקמב) ןוילעה לובגה תאו (ו1 אוה
 םימוחת רשרשל ןתינ .(ןותחתה לובגל וכרע
 ."," רוטרפואב שומיש י"ע
 :המגודל
 ו ,3 ,8 ,1ס .. 20 ,30 .. 50 69 5
 םייפרג םיטנמלא לש תומישר רידגהל ןתינ
 .םינותנה סיסבב םיטנמלאו
 ?יוטיבה המגודל
 תורגסמ 11 לש המישר רידגמ 6 1 .. 10 ,12 [64]
 .6 עיברה יבג לע 64%64 לדוגב
 ,11 תומוקעה תא רידגמ 56/2..141 :יוטיבה
3. 

 וג תויצקנופ
 תויצקנופ לש בר רפסמ הליכמ ווק תפש
 ךותב ןתוא בלשל ןתינש ,הכותב תויונבה
 .םייוטיב
 -וסל תוקלחתמה תויצקנופ 100 לעמ תומייק
 :םיאבה םיג

 .תונומתב לופיטל תויצקנופ
 .תומוקעב לופיטל תויצקנופ
 .תוניינעתה ירוזאב לופיטל תויצקנופ
 .ביכראב לופיטל תויצקנופ
 .תומישרב לופיטל תויצקנופ

 .תויטמתמ תויצקנופ .ו
 :היצקנופ ליכמה יוטיבל המגוד ןלהל
 97 ₪5 = ואא|[א (111 ;ס ;20)

 3 1 ל

 לש א-ה ךרע תא הריזחמ 11אא11א היצקנופה
 םוחתב 11! המוקעה לש םומינימה תדוקנ
 מ תויצקנקופה תרזעב .ס < = א < = 0
 ש האלמ המישר .םיבכרומ םידוביע עצבל
 אוצמל ןתינ הפשב תומייקה תויצקנופה
 .((?ןוק חחגחט]) הפשה רפסב 3 קרפב

 6]:ק תויצקנופ ןיב תמייוסמ תוליפכ תמייק
 -שחמה תויצקנופו םימוטא ונכתיי .םימוטא
 יתש וז תוליפכל .םילדגה םתוא תא תוב

 :תוביס
 םינותנ לש הלודג תומכ םיבשחמ םימוטא =
 ףיעסב רבסוהש יפכ רתוי ההובג תוליעיב
 .םינתשמ לש םויקה םוחתב ןדה
 םהו רחאמ שומישל רתוי םיחונ םימוטא <
 תא הכירדמ תכרעמהו ,םייביטקארטניא
 תינכת ,תאז תמועל .םתלעפהב שמתשמה
 האירק ,תויצקנופ תועצמאב הבותכה ווק
 .םכחותמה שמתשמל החונו רתוי
 שומיש השענ תויצקנופב ןהו םימוטאב ןה
 .םינוש םיקשמימה קרו םתירוגלא ותואב

 ( 4 ק6א [טח6ווסחפ) םימוטא

 םה 6ו:ק-ה תוינכת לש תויסיסבה ןינבה ינבא
 דוק י"ע לעפומ הזכ םוטא .דוביעה ימוטא
 םילדבומה םירטמרפ תומישרו (חוחטווסחוט)
 -מרפ לכ רשאכ ,רוביח תולימ י"ע וא ";" י"ע
 .סווק יוטיב אוה רט
 1600 ג 3 [64] ;85 :המגודל
 רדגומה ךסמה קלח לע הנומתה תא קיתעמ
 .85 י"ע רדגומה ךסמה קלחל ,ג3 [64] י"ע
 :הארוהה י"ע לבקתת האצותה התוא
 ת6ס0קֶצ 45 [64] וס 5

 ,רתוי טושפ הארנ ";"-ב שומישהש תורמל
 (קז6קסצוווסחפ) רוביחה תולימב שומישה
 ךרוצהמ שמתשמה תא ררחשמ םידירפמכ
 חונ אוהש רבד ,םירטמרפה רדס תא רוכזל
 םג וז הטיש .לודג םירטמרפה רפסמ רשאכ
 תולימ ןכו םירטמרפה רדס .רתוי האירק
 םימושיה ללוחמ י"ע יונישל םינתינ רוביחה
 .הכירעהו הרדגהה תינכת תועצמאב

 םינוקית - םינותנה ףוסיא

 םייתרפס םילויכו

 םינוקית
 תיטפוא תכרעמ לכל ,ןייוצ רבכש יפ אג

 -ייפוא םיתוויע שי תינורטקלא וא/ו
 םינתשמ םקלחו םיעובק םקלח ,םיינ

 -סונ םינוש םימרוגו הרוטרפמטה ,ןמזה םע
 האמדה תנומת רוצינ םא ךכמ האצותכ .םיפ
 .תתוועמ תומד לבקתת ,וזכ תכרעמ תרזעב
 תכרעמ הננכות וז היעב לע רבגתהל ידכ
 תופמ ףסוא לע תססובמה תיתרפס םינוקית
 עדימה תא תוליכמה תויתרפס (תוצירטמ)
 -רגה המלצמה לש םיימוקמה םיתוויעה לע
 .יתימא ןמזב םנוקית רשפאתמ ךכבו ,תיניע
 -ולשמ תבכרומ םייתרפסה םינוקיתה תכרעמ
 :םיירקיע םיקלח הש
 יאלגל םייניפואה םיתוויעה תדידמל הנכות <
 תא תמגודה תיעדמ הנכות תכרעמ וז -
 -בעמה תרזעבו תימוקמה םיתוויעה תנומת
 תוצירטמה תא הנוב 8086/8087 םיד
 הנומת-את תינימש דע לש קוידב תויתרפסה
 .(ץואט])

 אוה תופמה רפסמ - תופמ רטשמ תנכות <
 תונתשהל היושע המיאתמה הפמהו ,בר
 יטיא ףוסיא בצקמ וא ,והנשמל פוטוזיאמ
 עדיש יטמוטוא ןונגנמ םקוה |.ריהמל
 םהב םיאנתה יפל המיאתמה הפמל אורקל
 דוביע עצובמ ,ןכ-ומכ .האמדהה תעצובמ
 -ירטמה לדוג יפ לע ,ףוסיא בלש ינפל הפמה
 (2ססחו) הלדגהה ,(הנומתה-יאת רפסמ) הצ
 תופמהמ רטשמ תנכות .ףוקישה וא בוביסהו
 תארקל םדקומ דוביע תופמה תא תדבעמ
 .םינותנה ףוסיא
 יגוס ינש - יתימא ןמזב םינוקיתה תנכות *
 םוקמ ינוקית .יתימא ןמזב םיעצבתמ םינוקית
 .(טחסזקשץ) היגרנא תואנולחו (|ותסהזווץ)

 ותומד רשא 486 עובירה ראותמ 6 רויצב
 םדיקפת .7 8 6 כז איה תתוועמה הנומתב
 רדמנה ערואמ לכ טיסהל םוקמה ינוקית לש
 לא גי (אכ, ץפ) הדוקנב ("תוועמה םלוע"ב)
 םשל .תנקותמה הנומתב ,ג (א6, ץ6) הדוקנה
 םיתוויעה תא ארוקה ריהמ דבעמ לעפומ ךכ
 יתימא ןמזב ןקתמ ,הפמה ךותמ םיימוקמה
 תא ןסחאמו ,ערואמה לש תוטנידרואוקה תא
 האמדהה תנומתב ןקותמה ומוקמב ערואמה
 העפשה לעב אוה םוקמה ןוקית .תיתרפסה
 .הנומתה תודיחא לע םג תערכמ
 תויהל יושע גי 8' 6 כי עבורמה חטשה
 יתימאה חטשהמ תיתועמשמ הרוצב הנוש
 םא ,ךכל יא ,ג 86 - תואיצמב גציימ אוהש
 (טתו!סזחה 006) דיחא םצע םימדמ ונא
 תומדה ,םוקמ ינוקית םיעצבמ ונניא םאו
 רשאכ (תוינמ תריתע) רתוי הריהב לבקתת
 .ךפיהלו ,86-מ וחטשב ןטק אי 8: כ'
 םיתוויעל תמרוג תיניערגה המלצמהש םשכ
 תוויעל םג תמרוג איה ןכ ,ערואמה םוקימב
 ,ןייוצ רבכש יפכ .תדדמנה היגרנאב ימוקמ
 תוערואמ לש הריחבל תשמשמ היגרנאה
 ולאכ ןוגכ ,הנומתהמ קלסל םיצור ונאש
 -לקנ ןכלו קדבנה ףוגב םדקומ רוזיפ ורבעש
 הנירקב םרוקמש הלאכ וא ,יוגש םוקמב םיט
 .תיתביבס
 -ית תופמל המודב ,תשמשמ היגרנאה תפמ
 לש ימוקמה תוויעה ןוקיתל ,םוקמה ינוק
 וידרה תוקרפתהה לש הדודמה היגרנאה
 .תיביטקא

 םילויכ
 יכ ןיוצ ,םינותנה ףוסיא לע הז קרפ תליחתב
 םימרוגב םייולת תיניערגה המלצמה יתוויע
 הרוטרפמט ,ןמז ומכ םינתשמ םייתביבס
 םיעיפשמה םיימוקמ םייטנגמ תודש וליפאו
 .(קחסוסחוו!ווק!וטזפ) רואה יליפכמ תבוגת לע
 תופמב בר םעט היה אל יכ ,ןכ לע ,ןיבהל לקנ
 המלצמה לש יעגר תוויע םימלצמה םינוקית
 רזע תכרעמ תמייק ןכ םא אלא ,תיניערגה
 ףוסיא תרמוח תא רומשל תרשפאמה תפסונ
 -ייודמ תירטמרפ-בר הדובע תדוקנב םינותנה
 תא בצייל ונדיב היה אלמליא .רתויב תק
 םיאנתב יוניש לכ היה תכרעמה תרמוח
 םיתוויעה תנומת תא הנשמ םייתביבסה
 היה ןקתמ היהשמ רתוי ,תופמב שומישהו
 .תפסאנה תיתרפסה תומדה תא לקלקל לולע
 הנכותו הרמוח הנכוה וז היעב לע תונעל ידכ
 ילילש בושמ תרזעב ,תרשפאמה תידועי
 לכ ריזחהל ,יתרפס בשחמ לגעמ ךרד רגסנה
 ףוסיאה תכרעמ לש יטפואו ינורטקלא ביכר
 .עובק הדובע בצמל

 ינורטקלא) תואב לייוכמה ביכרה תא םיניזמ
 הבוגתה תא םידדומ ,יטרדטס (יטפוא וא
 ןזומה יתרפס תואל התוא םיכפוהו ולש
 (28:ח) רבגה תרקבב טלוש בשחמה .בשחמל
 אוה תיביטרטיא הטישבו לייוכמה ביכרה לש
 לבקל תנמ לע שורדה רבגהה תא בשחמ
 הבוגת תוא יטרדנטסה הסינכה תוא רובע
 -תמה רבגהה אצמנ רשאכ .(ז6(6ז6866) עובק
 לע הבוגתב עובק האיצי-תוא חיטבמה ,םיא
 ביכרהש םיעדוי ונא ,יטרדנטס הסינכ-תוא
 עצובמ הז לויכ .העובק הדובע תדוקנב בצוי
 םייורטקלאה םיביכרהמ דחא לכ לע
 ,םינותנה ףוסיא תכרעמ לש םייטפואהו
 הרזחוה תכרעמהש םיעדוי ונא םלשוהשמו
 -קיתה תופמ יכו ,תיטרדנטס הדובע תדוקנל
 .תופקת םינו
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 הי(*ט,*+םס)

 םינותנה ףוסיא

 היעבה תגצה
 -יאב לפטל ךרוצה םייק תכרעמה יטרפמ פ"ע
 500,000 דע לש בצקב ,תמא ןמזב םינותנ ףוס
 ינוקית עוציב ידכ ךות ,הינשב תוערואמ
 ,הז ךילהת ךשמ .היגרנא תואנולחו םוקמ
 לופיט יבלש 24 יניערגה ערואמה רבוע
 -יטה לכ עוציבל עצוממה ןמזה רשאכ ,םינוש
 .תוינש-ורקימ 2-כ אוה לופ
 -ירטמ תיינב איה םינותנה ףוסיא לש הרטמה
 א.צ הטנידרואוק לכב רשאכ ,הנומת תצ
 ועגפש המאגה ינוטופ רפסמ הנמנ ,הצירטמב
 עוציב רחאל) יאלגה יבג לע םיאתמה םוקמב
 -וחה ףוגב םירוזיא ,וז הרוצב .(םוקמה ןוקית
 תיביטקאוידר הניחבמ רתוי םיליעפה ,הל
 םיכרע ילעב םירוזיא י"ע הצירטמב וגצויי
 .רתוי םיהובג
 תא הגוצתה דבעמ גיצמ ףוסיאה ידכ ךות
 רבא לכ .הגוצתה ךסמ יבג לע הצירטמה
 ךרע רשאכ ,ךסמב אטול הפוממ הצירטמב
 לש עבצה וא רופאה תמר תא עבוק רבאה
 .תוא6]-ה

 :ףוסיא יכילהת לש םיגוס רפסמ םימייק
 הנומת םוליצל יגולנאה - יטטס ףוסיא .א

 .הליגר המלצמב תדדוב
 ףצר םוליצל יגולנאה - ימניד ףוסיא .ב

 ףוסיא רשאכ ,עונלוק תמלצמב תונומת
 .עובק ןמז קרפ ךשמנ הנומת לכ

 (ףץחסתזסחסט< | חוט|88166 | 3סףטוצומסמ) .ג
 בצק י"ע ןרכנוסמה ימניד ףוסיא 5[
 .בלה

 ךות עצבתמה ףוסיא - תקרוס המלצמ .ד
 ידכ ,המלצמהו הטימה לש העונת ידכ
 .הלוחה ףוג לכ לש ףיצר םוליצ רשפאל

 - | תינערג | האופרב | היפרגומט .ה
 (טח115510מ 6סחוקט16ח260 (סחוספזבהע) 0ז

 סויסו3666הז 0ו3זסודוסה - 6016 607766100

 םוקו(ג]| !וח6הז1ז+ 58
 (3). 013107160 וחו426, 4 (א₪, צ'ס)

 (ם). 607766166 וח6

 אש, צ6 = (אפ-/\א, צפ-/\צ)

 (6). 4768 ( 42/07 ') --4ז64 (40062)

 םוקמ ןוקית :6 רווצ

 המלצמה רשאכ תונומת תופסאנ הב
 לבקל תנמ לע הלוחה ףוג תא תבבוס
 םירשפאמה ףוגה לש םינוש םיטבמ
 .יפרגומוט רוזחיש

 ערואמב לופיטהו ןוקיתה ךילהת
 םיכרעמ דבעמ י"ע עצבתמ ערואמב לופיטה
 .דרוורה תרוטקטיכראב סו1-41ו66 ביבס יונבה
 דחוימב הובג בושיח חוכ לעב אוה הז דבעמ
 תונכתב תנכותמ-ורקימ אוהו (4.5 חווקפ-כ)
 -ביס 64 דבעמה לש דוקה תלימ לדוג .יקפוא
 2 וא ,תויביס 24 םינותנה תלימ לדוגו ,תוי
 ןתינ רשא ,תחא לכ תויביס 12 לש םילימ
 .ליבקמב ןדבעל
 :דדובה ערואמב לופיטב םיירקיעה םיבלשה
 -קה ₪/0 ךותמ (א. ץ, 5) ערואמה תאירק .א

 .המלצמל רוש
 :היגרנא תואנולח .ב

 = חווה (א,ץ) = < ם (א,ץ) = < ם חוהא (א,ע)
 :(ידמימדוד רולייט רוט פ"ע) םוקמ ינוקית .ג

 אי= 1 (א.ע)+81(א.ץ)* פצ+61(א.ץ)*סִצ

 ץי= 2(א,ץ)+ 82(א,ץ)* סא+02(צ,ץ)ז ס = ץ

 :הנומתה תצירטמב ערואמה תליתש .ד
 א![(א', ץ')= א[(א' ,ץ') 1

 (אשנ ןוגכ) םיגירחב לופיט .ה
 -וסמ וניא םיכרעמה דבעמ וליפאו רחאמ
 ,שרדנה ןמזב םיבלשה לכ תא עצבל לג
 :םיאבה תונורתפה ונתינ

 לפוכ הליכמה ,תדחוימ תכמות הרמוח תינב *

 .ןוקיתה ימדקמ לש ריהמ הפילש יעצמאו ריהמ
 .ליבקמב ץדו א לע דוביעה עוציב *
 8 לש םיליבקמ םיכילהת 3-ל ךילהתה "לופיק" | *

 םילפטמ ונא ןותנ עגרבש ךכ ,דחא לכ םיבלש
 רשאבכ ,םייניערג תוערואמ השולשב ליבקמב
 ינשה בלשב ינשה ,ןושארה בלשב אצמנ דחא
 %0א816) ךילהתה לש יפוסה בלשב ישילשהו
 .(קוקט|וחוחא

₪ 
 - םיכרעמה דבעמ לש הלעפהה תכרעמ
 (166[011-8 סקסזהזוהק 5ש516חו) 5
 שי םהב (ןלהל וראותיש) םירקמ םימייק
 ((8%%8) םיליבקמ םיכילהת ינש עצבל ךרוצ
 אוה םיכילהתה דחא .םיכרעמה דבעמ י"ע
 דוביע אוה ינשה ךילהתהו ,ףוסיאה ךילהת
 הבתכנ ,תאז רשפאל ידכ .םייוסמ םינותנ
 ,דוק-ורקימב הלעפה תכרעמ "ינימ" ןיעמ
 -ישמו תירקיע המישמ לש רטשמב תכמותה
 .עקר תמ
 דבעמב הקיספ לש ךילהת םייק אלו רחאמ
 -ישמה ןיב רבעמ עצבל ךרוצ היה ,םיכרעמה
 רחאמ .(קס!!וחפ) המיגד לש הטישב ,תומ
 -יבל ליבקמב םוגדל לגוסמ םיכרעמה דבעמו
 האצותכ ןמזה דספה ,םירחא םידוביע עוצ
 -ישמה תפלחה .השעמל םייק אל המיגדהמ
 -רואמה לש ₪/07ה תקידב י"ע תעצבתמ תומ
 -ישמה עוציבל םירבוע ,קיר אוה רשאכ .תוע
 -רואמ 64) אלמתמ אוה רשאכ .עקרב המ
 איהש) ףוסיאה תמישמ עוציבל םירזוח (תוע
 .(תירקיעה המישמה
 איה תומישמה תפלחה לש ןמזה תפוקת
 .תוינש-ורקימ וס לע הלוע אלו ,רתויב הכומנ
 תוינכתל םיתוריש תקפסמ 80%8-ה תכרעמ
 -ושקת יתוריש ןכו ,םיכרעמה דבעמב תוצרה
 -ה תכרעמ תרזעב .ירקיעה דבעמה םע תר
 הנומת לש ריהמ דוביע עצבל ןתינ 5
 150000 דע לש בצקב ףוסיאל ליבקמב
 ףוסיא לש רתוי הובג בצקב .הינשב תוערואמ
 רשאב ,עקרה תמישמ יעוציבב הדירי תמייק
 .תעגפנ אל תירקיעה המישמה

 ימניד םינותנ ףוסיא
 -וק תמלצמ" לש הטישב עצבתמ הז ףוסיא
 םיכילהת ירחא בקעמ רשפאל ידכ "עונל
 לחה) בוצק ןמז קרפל תחא .ףוגב םיימניד
 תורשע לש לדוג רדס דע תוינש-ילימ 15-מ
 ףוסיאו הנומת תפלחה תעצבתמ (תוינש
 -בתמ ,ףוסיאה ידכ ךות .השדח הנומת ךותל
 לע ופסאנ רבכש תונומתה לש הטלקה תעצ
 ריהמ תויהל לוכי הטלקהה בצק .קסידה יבג
 ךות תעצבתמ הטלקהה .(הינשב 256א8 דע)
 תונומתה תא ליכהש רגאמה תקיחמ ידכ
 .תושדח תונומתל םוקמ ןיכהל ידכ ,וטלקוהש
 -עמה העיגמ ,ימנידה ףוסיאה תעשב השעמל
 דוביעה תלוכי לש לוצינה ברימל תכר
 -וימב וננכות הנכותהו הרמוחה .טלפ/טלקהו
 .םישרדנה םיעוציבב דומעל ידכ דח

 (368חתותַא) הקירסב םינותנ ףוסיא

 .(מ"ס 40) לבגומ המלצמה לש היארה הדש
 ףוגה לש האלמ הנומת לבקל םיצור רשאכ
 תא םיעינמ (דלשה תומצע לכ תקירס לשמל)
 .המלצמה תאו הלוחה בכוש הילע הטימה
 ינשב וא דחא רבעמב תעצבתמ הקירסה
 היארה הדשו רחאמ .ףוגה ךרואל ,םירבעמ
 ,ףוגה בחור לכ תא הסכמ וניא המלצמה לש
 יתש תולבקתמ םהמ ,םירבעמ ינש םישורד
 .ףוגה זכרמב תופפוחה תונומת
 תכרעמהמ לבקל םיבייח ,רבעמה ידכ ךות
 סחיב המלצמה בצמ לע םינותנ תינכימה
 -מל ערואמה ףוסיא תא רשפאל ידכ ,הלוחל
 ינש לש הרקמב ,ןכ ומכ .הצירטמב ןוכנה םוק
 הנומתה יאצח ינש תא "רופתל" שי ,םירבעמ
 .שגרוי אל רפתה רוזיאש ךכ

 5ץחג תטישב ףוסיא
 תרדס תלבק איה וז הטישב ףוסיאה תרטמ
 ךכ םשל .ינייפוא בל רוזחמ גצייתש תונומת
 -וחה לש .ג.ק.א-ה תוא תא תכרעמה תטלוק



 .ג.ק.א-ה לש ₪-ה תדוקנ תא תרתאמו ,הל |
 -וגה ילמשחה תואה חלשנ הב הדוקנה איהש
 ןיב ןמזה קרפ .בלה ירדח תוצווכתהל םר
 .בל רוזחמ רידגמ תובקוע 8 תודוקנ יתש
 בל רוזחמ לש הגצה לבקל םיצור רשאכ
 -חמל תונומת 24 לשמל) הבוט ןמז תדרפהב
 40-כ ךשמנ תדדוב הנומת לש ףוסיא ,(רוז
 רמוחה | תומכו רחאמ | .תוינש-ילימ
 ןתינ ,הכומנ הלוחל תקרזומה יביטקאוידרה
 -תל תוערואמ 1000-כ הז ןמז קרפב לבקל
 תלעבו ,רתויב הכומנ הקיטסיטטס יהוז .הנומ
 היעב לע רבגתהל ידכ .עורג שערל תוא סחי
 ןתואל םיבר בל ירוזחמ םיפסואו םירזוח ,וז
 -סאנ הנומת לכלש ךכ ,המאתהב תוצירטמה
 -חמב הזאפ התואל םיכיישה תוערואמה םיפ
 .בלה רוז
 ירוזחמ ךרוא רשאכ קר ירשפא הז ןורתיפ
 עורל .רתוי וא תוחפ עובק הלוחה לש בלה
 תוערפהמ םילבוסה בל ילוח םיקדבנ לזמה
 לע םירבגתמ .ףוסיאה תא תותוועמה ,בצק
 -יב רגאמב ,"דצב" םירמוש :אבה ןפואב ךכ
 בלה רוזחמל םיכיישה תוערואמה תא ,םיינ
 לש ₪-ה תוא תא םירתאמ רשאכ .יחכונה
 -קלו רוזחמה ךרוא תא בשחל ןתינ .ג.ק.אזה
 םירבוצ הז הרקמב .ןיקת רוזחמ והז םא עוב
 םייניבה רגאמב ופסאנש תוערואמה תא
 ףוסיאל ליבקמב ,תונומתה רגאמ ךותל
 ןאכ השענ .אבה רוזחמה לש תוערואמה
 תמישמ - תוליבקמ תומישמ יתשב שומיש
 ךות תועצבתמה ,הריבצה תמישמו ףוסיאה
 דבעמב 805-ה י"ע ןהיניב תרושקת ידכ
 .םיכרעמה

 היפרגומוט תטישב םינותנ ףוסיא
(07) 
 -מתשמ ,ףוגב םירביא לש םיכתח לבקל ידכ
 ינרקב היפרגומוטל המודה הטישב םיש
 ינרקב היפרגומוט :דחא יתוהמ לדבהב ,ןגטנר
 ןגטנר ינרק לש העילב לע תססובמ ןגטנר
 האופרב היפרגומוטש דועב ,םדאה ףוגב
 אמג ינוטופ לש הטילפ לע תססובמ תיניערג
 שי יפרגומוט רוזחיש עצבל ידכ .הלוחה ףוגמ
 רבדה .רבאה תוכלשה לש תונומת ףוסאל

 -וחה ףוג ביבס המלצמה בוביס י"ע עצבתמ
 לכ השדח הנומת ףוסיאו ,ילגעמ לולסמב ,הל
 .תולעמ רפסמ
 המלצמה בוביס איה הטישה לש ףסונ לולכש
 לע רומשל ידכ ,יטפילא לולסמב הלוחה ביבס
 -סמה .ףוגהמ המלצמה שאר לש עובק קחרמ
 לולסמב שארה בוביס י"ע רצונ יטפילאה לול
 הז לכ .תיווק העונתב הטימה תזזהו ,ילגעמ
 ךות ,תבשחוממה תכרעמה חוקיפב עצבתמ
 ךותל תופסאנה תונומתה לש הטלקה ידכ
 רוזחישל טלק תושמשמ ולא תונומת .קסידה
 דבעמ י"ע אוה םג עצבתמה יפרגומוטה
 .םיכרעמה

 4ק6א"ב םימושייה תנכות

 תויאופרה תוקידבה לש עירכמ קלח
 -לתמ תיניערג המלצמב תועצבתמה
 םירטמרפ בושיחו עדימה דוביע הוו

 -ורל עויסכ ,תיתרפסה הנומתה ךותמ םיינילק
 שי רתויב הבר תובישח .ןוחבאה תעיבקב אפ
 בצק ,בלב םדה תביאש תוליצנ ןוגכ םילדגל
 תקיפס ,בלה ירדח לש תונקורתההו יולימה
 תילובטמה תוליעפה ,תואירבו חומב םדה
 .םירחא םיבר םירטמרפו תוילכב
 -ערג המלצמל תיוולנה םינותנ דוביע תכרעמ

 םייתנכותה םיביכרמה תא ליכהל תבייח תיני
 םיינילקה םילדגה לש בושיח םירשפאמה
 .ןינעה-ירב
 תויתרפס תונומת לש יעדמ דוביע תניחבמ
 :םילכ תוצובק 3-ב רבודמ
 תויתרפס תונומת לש רישי דוביעל תוינכת .א
 :תוללוכה
 םישער תוחינל םינוש םייתרפס םיננסמ -
 .הנומתב
 -טמתירא תולועפ עוציבל תוינכת תכרעמ -
 .תונומת ןיבו תונומת לע תוי
 .תונומתב עדימה תומיכ -
 -מתב םימייוסמ םינייפוא תשגדהל תוינכת -
 .תונו
 ₪01-) תוניינעתה ירוזא תרדגהל תוינכת .ב
 עדימה תומיכו הנומתב (זטקוסת 0[ ותוטזטצ[
 תמחותה תרגסמ איה ₪01 .ולא םירוזיאב
 הז םוחת לש דוביע תרשפאמו הנומתב רוזיא
 :תוינכתה תואצמנ הז לולכמב .דבלב
 .םינוש 80015 לש תינדי הריצי -
 רבא םחותה 801 לש תיטמוטוא הריצי -
 ילאמשה רדחה םוחית ןוגכ ,הנומתב ןותנ
 .(הטזסחו בזו 886 46166זוסמ) בלב
 לכומה עדימה תומיכו דוביעל תוינכת -
 .801 ךותב
 -וקע .תומוקע לש הזילנאו הריציל תוינכת .ג
 ללכ ךרדב תיניערג האופרב תושמשמ תומ
 -וסמ רוזיא ךותב ךילהת תוחתפתה רואיתל
 לע .(זווחט 4גסוושוזְצ טטאט) ןמז ךשמ (801) םיי

 -יעפה תריפס ךות תורצונ תומוקעה בור ןכ
 -תרפס תונומת תרדס ינפ לע 8015 ךותב תול
 -תמה םייוסמ יגולויזיפ ךילהת תראתמה תוי
 .קדבנה רבאב שחר
 -וקע ןה תויטסונגאיד תומוקע לש רחא גוס
 01 ךותב תוינמה גוליפ תא תוראתמה תומ
 -תב תוינמה ליפורפו (6סטהו 408זוטטזוסה)
 .הנומ
 -וכה תומוקע דוביעל תבחרנ הנכות החתופ
 תומוקע תמאתה ,שער תוחינל םיננסמ תלל
 |טגפ[ %ףטאז60:-ה תטישב (סטת6 | ווזוחק)
 ,תוילאיצננופסקא ,תוילימונילופ תומאתה)

 תומאתהה ןמ .(תורחאו (ת6סו8ח6צ, ץסטתסז

 עדימה תא בואשל ןתינ ןהירטמרפו ל"נה
 .תיאופרה הזילנאל שורדה יתומכה
 ילעב םניה ליעל וראותש םייתנכותה םילכה
 דוביעל ,השעמל ,שמשל םילוכיו יללכ יפוא
 תונומת תרוצב רוגאה עדימ לכ חותינלו
 -חוימ תושירד תולוע ךכל רבעמ .תויתרפס
 תויניערג תונומת לש ןייפואמ תועבונה תוד
 -ערגה האופרה לש םידחוימה םיכרצה ןמו
 םיאשונה תא ןייצל יואר הז לולכמב .תיני
 :םיאבה

 תבר הנכות החתופו רקחמ תדובע העצוב <
 יטמוטואה בקעמהו רותיאה אשונב ףקיה
 בלה ירדח לש הרוצבו לדוגב םייונישה רחא
 .בלה תמיעפ ךשמב ילאמשה רדחה דחוימב
 חוט[₪-800[ 6686 תכרעמ התנבנ ךכ םשל
 בלה לש הימוטנאב תבשחתמה 6ז60וו00
 .ותעונת לש הקינכמבו
 -האמדה תוינכת לש לולכמ הנבנ ><
 הצרימ רשא (!טתסזוסח4| :חוגפוח8ַ) תילנויצקנופ
 -אתמה םירטמרפ לש תויתרפס תונומת תור
 ,שי הז לולכמב .ןמזב תימוקמ תונתשה םיר
 -ובמה ןושאר רדסמ !סטזופטז תזילנא ,המגודל
 תונומת 3 תרצויו ,הנומת-את לכל תעצ
 תנומת ,עצוממ |תנומת | :תוילנויצקנופ
 תרחא תינכתב .הזפ תנומתו הדוטילפמא
 הכיעדו הילע לש םיטננופסקא תנומת תרצונ
 תמכל תרשפאמה תיניערגה תוליעפה לש
 -ולויזיפהו תילובטמה תוליעפה תא תימוקמ
 .תיג
 -ערג האופרל תוידוחי תומוקע תמאתה <
 תרשפאמה ,2403-ש808167ה ןוגכ ,תיני
 רדחמ םד לש תילמונאה המירזה תא בשחל
 הצרפ שי םהב םירקמב ינמיל ילאמשה בלה
 בלה ירדח תא הדירפמה הציחמב (צםטחז)
 -ונית ברקב דחוימב ץופנה יוקיל ,(56קוטחו)
 .יגרוריכ לופיט בייחמו תוק
 קלח עצובמ םיבושיחה עוציב תא ץיאהל ידכ
 "םיכרעמ דבעמ"ב ל"נה תוינכתה לש רכינ
 -ורקימ ידי לע לעפומה ,(8זז8ץ .קז0065%07)
 .תידועי הנכות

 ינילק ח"וד תמגוד :7 רויצ
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 איה םימושיה תנכות לש תיפוסה האצותה
 לש האצות אוה הז ח"וד .ינילקה ח"ודה
 ךרדב ,ליכמ אוהו םינושה דוביעה ילוקוטורפ
 ,קדבנה ךילהתה לש תוגציימ תונומת ,ללכ
 -ילהת תוגציימה תומוקעו תוניינעתה ירוזא
 .םינוש םייתומכ םינותנ ןכו םייגולויזיפ םיכ
 .ינילק ח"וד לש המגוד תוארל ןתינ 7 רויצב

 טקיורפה לוהינ

 טקיורפה תווצ

 האמדהה ללוחמל הנכותה חותי
 -יפה ףגא תרגסמב עצוב תיניערגה
 תיניערג האופרל לעפמה לש חות

 .טניסלאב
 ללוכו ק6א-ה תכרעמ חותיפל יארחא ףגאה
 ,הקיפפה ימוחתב |תוחמתה | תוצובק
 ,תיתרפס הקינורטקלא ,תיגולנא הקינורטקלא
 טקיורפה לש אישה תפוקתב .הנכותו הקינכמ
 -בטו םיתנכתמ ,םיסדנהמ 120-כ ףגאה הנמ
 .םיאנ
 הנכות יסדנהמ 20-כ תללוכ הנכותה תצובק
 םימוחתב עדי םיזכרמה ,םילועמ םיאקיזיפו
 ,הלעפה תוכרעמ) בשחמה יעדמ לש םיבר
 ,הנכות-ורקימ ,היצליפמוקו תוילמרופ תופש
 יעדמ תונכת ,תונומת דוביע ,יפרג תונכת
 .(דועו

 הנכותה חותיפ
 חותיפ תוכרעמ לע עצבתה הנכותה חותיפ
 תחת ,לטניא לש א[25 116166 111 סופיטמ
 חותיפה תונחת .1515 1 הלעפהה תכרעמ
 םוהשוחטו תרושקת תשר תועצמאב תורבוחמ
 םיטילקת תללוכה תיזכרמ ביכרא תנחתל
 .230%18 לש חפנב
 -צמאב הרטמה תכרעמל תרבעומ הנכותה
 לע השענ יופינהו ,ירוט תרושקת וק תוע
 םה םיירקיעה יופינה ילכ .הרטמה תכרעמ
 רידגהל ןתינ ותועצמאב (חוסםווסז) חוגשמ
 תא גיצהלו (סזטג%א קסופו) הריצע תודוקנ
 וה סוזסטוז טחו|-) 10 86 ןכו ,ןורכזה ןכות
 לש יתימא ןמזב היצלומא רשפאמה (3ּגזסז
 .8086 דבעמה
 -מסא תועצמאב עצוב הנכות-ורקימה חותיפ
 .טקיורפה ןמ קלחכ בתכנו רדגוהש רלב
 לעו חותיפה תוכרעמ לע ץר הז רלבמסא
 .הרטמה תכרעמ
 תינכת תועצמאב עצוב הנכות-ורקימה יופינ
 יתימא ןמזב הרטמה תכרעמ לע הצרה יופינ
 חתופ הז ילכ םג .תכרעמה תלועפל ליבקמבו
 .טקיורפה תרגסמב

 חותיפה יבלש
 תיניערגה האמדהה תכרעמל הנכותה חותיפ
 תרגסמב לעפש רתויב בכרומ טקיורפ היה
 :םיאבה םיצוליאה
 .הרמוחל ליבקמב הנכות חותיפ .א
 ותרטמש רקחמל ליבקמב הנכות חותיפ .ב

 םיירקיעה םימתירוגלאה םה המ עובקל
 .םינותנה ףוסיאו םילויכה ,םינוקיתה לש

 רשאכ (8086) שדח דבעמל הנכות חותיפ .ג
 -מינימ התיה חותיפהו רזעה ילכ תומכ
 .תיל

 תירחסמ תיתיישעת הביבסב חותיפ .ד
 -פאה לככ ריהמ הנכות רורחש הצליאש
 .רישכמה לש תוריכמ רשפאל ידכ ,רש
 .הנכותה לש ינילק תומיאב ךרוצה
 :םיירקיע םיבלש 6-ב עצוב חותיפה

 ה

 םיטרפמה תרדגה בלש .א
 -טפס דע 1979 סרמ) הנשה תיצחמכ ךשמנ
 י"ע העצוב םיטרפמה תרדגה .(1979 רבמ
 -פמה לש קווישה ףגאל ךיישה ,רצומה להנמ
 תויניערג תומלצמ לע וססבתה םיטרפמה .לע
 -וציבה רשאכ ,טניסלאב וחתופש םדוק רודמ
 -גולונכטה תויורשפאה ךמס לע ועבקנ םיע
 היהתש תיניערג המלצמ חתפל הרטמב ,תוי
 ןייצל בושח .קושב תמייקה הגוסמ הבוטה
 ,םיטרפמה תרדגה רחאל םינש 5 ,התע םגש
 תיניערג האמדה תכרעמ קושב תמייק אל
 ./\קטא-ה תכרעמ לשכ םיבוט היעוציבש
 סיסב שמישש תכרעמה יטרפמ קית ןכוה
 .ןונכתל

 ינושאר ןונכתו תומישי רקח בלש .ב
 דע 1979 רבמטפס) הנשכ ךשמנ הז בלש
 הרוטקטיכראה העבקנ ובו (1980 רבמטפס
 -בעמה ורחבנ ,הרמוחה תניחבמ תכרעמה לש
 םיירקיעה םימתירוגלאה וננכותו םינושה םיד
 תקולחו םימתירוגלאה תקידב .ףוסיאה לש
 -לומיסב התשענ הרמוחו הנכות ןיב הדובע
 הנכותה תרוטקטיכרא הננכות ליבקמב .היצ
 .חוקיפה תכרעמ הבצועו

 הרמוחה חותיפל רזע תנכות תביתב .ג
 ותרטמו ,םירחאה םיבלשל ףפח הז בלש
 חותיפב רזע ילכ תושמשמה תוינכת חתפל
 תא תופנל ןתינ אל ולא םילכ אלב .הרמוחה
 .הרמוחה
 הנכותל סיסבה תא התוויה וז הנכות
 תא תשמשמה ,רישכמה לש תיטסונגאידה
 .רוצייה ךרעמ תאו הדשב תורישה ישנא

 הסרגהלשיופינהותונכתהבלש ד
 תינושארה
 1980 רבוטקוא) םישדוח 20-כ ךשמנ הז בלש
 הנכותה תסרג הבתכנ ובו (1982 סרמ דע
 קפסל התיה הז חותיפ תרטמ .תינושארה
 תכרעמל רשפאתש הנכות רשפאה לככ רהמ
 התיה הרחבנש הקינכטה .הקינילקב דקפתל
 ,תויקלח הנכות תואסרג לש הרדס ררחשל
 םיכרצה פ"ע העבקנ תואסרגה תלוכת רשאכ
 ךות ,רצק ןמזב עוציבה תויורשפאו םיינילקה
 .רישכמה לש םיאלמה םיטרפמה לע רותיו
 שדוחב הררחוש (81) הנושארה הסרגה
 םינותנ ףוסיאל תורשפא הללכו 1981 סרמ
 וררחוש 1982 סרמ שדוח דע .דבלב יטטס
 רישכמה תא ואיבהש הנכות תואסרג וסדכ
 הרוצב תינילק דקפתל היה לוכי וב בצמל
 קר שומיש השענ וז הסרגב .האלמ טעמכ
 קלח :[8אוא 86 הלעפהה תכרעמ ןיערגב
 םייק היה אל טלפ/טלקב לפטמה תכרעמה
 /טלק תכרעמ חתפל ךרוצ היהו ,וז הפוקתב
 .תיפילח טלפ

 תיפוסה הסרגה ןונכת .ה
 דע 1982 לירפא) םישדוח 4-כ ךשמנ הז בלש
 .תיפוסה הסרגה הננכות ובו ,(1982 טסוגוא
 שדחה ןונכתב םיירקיעה םיביכרמה דחא
 לש םיצבקה לוהינ תכרעמ בוליש היה
 וקפוהש םיחקלה ומשוי ןכ-ומב .18א[א 6
 הסרגה תלעפה תובקעב לבקתנש עדימהמ
 .הדשב תמדוקה

 תיפוסה הסרגה יופינו תונכת .ו
 1982 רבמטפס) םישדוח 18-כ ךרא הז בלש
 הנכותה לכ שדחמ הבתבנ ובו (1984 סרמ דע
 -סמב הגצוהש השדחה הרוטקטיכראה פ"ע
 םיינילק םייוסינל 1 הסרגכ האציו ,הז ךמ
 .הדשב םינושאר

 ךישמהל ךרוצ היה וז הסרג חותיפ ידכ ךות
 ןקתל ידכ ,תינושארה הסרגב ךומתלו חתפל
 .תוחוקלה יכרצ לע תונעלו םייוקיל

 הנכותה ףקיה
 200,0007-כ הליכמ תיפוסה הנכותה תסרג
 הנכות לש 4א/8-כ םיווהמה ,דוק תורוש
 .תכרעמה לש קסידה יבג לע תאצמנה תנעטנ
 .םדא תונש 40-כ ועקשוה התנכהב
 רזע ילכ םג וחתופ תידועי הנכותל ףסונ
 -ממ םלבקל היה רשפא יאש ,תיסיסב הנכותו
 דבעמ לע עצבתה חותיפהו רחאמ ,רחא רוק
 .ימצע חותיפמ הרמוח לעו שדח
 וטועימו ץ1.א] תפשב השענ תונכתה בור
 .דוק-ורקימבו רלבמסאב

 יופינה ךילהת
 היה הנכותה חותיפב םילודגה םיישקה דחא
 יופינ ילכ רדעיה ןה ישוקל תוביסה .יופינה
 -עמה תרוטקטיכראב תונגה רסוח ,םימדקתמ
 -הרמוח לש תוברועמ תויעבו ישארה דב
 ,םיתנכתה י"ע יופינה םויס רחאל .הנכות
 ,רצומה להנמ לש הקידבל הסרג לכ הרבעוה
 .תינושאר הלבק תקידב עצבל ידכ
 -רגה הנקתוה ,תימינפה הקידבה םויס רחאל
 ץראב םילוח-יתב לש םצמוצמ רפסמב הס
 -מתמ הרקב ךות ,ינושאר הדש יוסינל ל"וחבו
 תרטמ .רצומה יחמומו חותיפה ישנא לש תד
 .הסרגה לש ינילק תומיא איה יוסינה
 -רחושש הסרג לכב ומצע לע רזח הז ךילהת
 הסרגה חותיפל ליבקמב עצובו ,הדשל הר
 .הנכותה לש האבה

 םוכיס
 ןויצ ןתמ אלל םלש היהי אל טקיורפה רואית
 -וגייתסהלו תויוטבלתהל ,םיסוסיהל םג תואנ
 ינפ תא ,רבד לש ופוסב ,ועבק רשא תוי
 הרושב ךרוצ היה טקיורפה ךלהמב .תכרעמה
 רשא ,תויתוהמ תוינכט תוטלחה לש הכורא
 דימת אלו ,תואדו יא יאנתב ןלבקל ךרוצ היה
 ,ןמזה םע חכשנ רשא ,הז עדימל .תונוכנ ויה
 םילהונה לש בוציעב ומצע ינפב תובישח שי
 עייסמ עדימכו ,תואבה תוכרעמה תמקהל
 .דיתעב םיטקיורפ ילהנמל
 עגרכ תלעופ הנכותה לש תינושארה הסרגה
 םילוח-יתבב תואצמנה תוכרעמ 2ס0זכב
 ךילהת .םלועה יבחרב תויטרפ תוקינילקבו
 .התע הז לחה השדחה הסרגה לש הנקתהה
 -עב םג ךשמיי תכרעמה לש חותיפה ךילהת
 ,ומשוי תויצפואהו םיטרפמה לכ אל .דית
 םיחקל תקפה לש בלש ונל הכחמ ןיידעו
 ףקיהב השדחה תכרעמה תלעפהמ האצותכ
 .הדשב בחרנ

 -יורפה תחלצהב עירכמ םרוג
 .ישונאה םרוגה היה טק
 -כנה ,תובהלתההו תוריסמה
 -מאמ הדובעל רשוכהו תונו
 ירבח וליגש ,תולילכ םימי ,תצ
 ךרואלו תומרה לכב ,תווצה
 תחלצהל ואיבהש םה ,ןמז
 .הז טקיורפ
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 התליא רדמס
1 

 בשחמ ורקימ

 [ הווה -ורקימה רשק

 התליא רדמס

 חתופ רשא ,בשחמ ורקימה
 תויעב רותפל הרטמב רקיעב
 ול שבוכו ךלוה ,תויקסע
 .םינטק קסע יתבב ביצי דמעמ
 יתועמשמ ןפואב המדיק 18א1-:6-ה תעפוה
 םיכרעמב םיבשחמ-ורקימה תוטשפתה תא
 רעש םינוגרא .םילודג םינוגרא לש םינושה
 א!גוח-) םילודג םיבשחמב שומיש ושע התע
 -יה לאיצנטופל רתויו רתוי םיעדומ ,* ((זגחוטצ
 -לאנו ,םיבשחמ ורקימב ןומטה ןוכסחהו לוע
 םינותנה דוביע ךרעמ תא שדחמ ןוחבל םיצ
 .םהלש
 בשחמ-ורקימה ומע איבמש תונורתיה דצב
 ןויסנ השעיי הז רמאמב .תונורסח םג םימייק
 -יצנטופ תניחבמ א1:-ורקימה רשק תא ןוחבל
 רשא תונורתפה דחא .וב ןומטה תלעותה לא
 ךות ורקימה תונורתימ האנה רשפאל םייושע
 -ורקימה רשק אוה תונורסחה לע תורבגתה
 קזנ-תלעותו תונורסח-תונורתיל :החנה) .אןז
 אל .םיילכלכ םילוקיש לע תורישי תוכלשה
 -תסא אלא םיילכלכה םילוקישל ןאכ סחיתא
 םילוקיש לע םיעיפשמה םימרוגה תגצהב קפ
 לש תונורסחהו תונורתיה ולעוי הליחת .(ולא
 -וושהב רזובמ ךרעמב בשחמ ורקימב שומיש
 .א!= תועצמאב יזוכיר םינותנ דוביעל הא
 תורשפאכ א[ ורקימ תרושקת ךרעמ ראותי
 ךות ,םינותנ דוביעל תושיגה יתש בולישל
 רחאל .ןהיתשמ תיברימה תלעותה תקפה
 ךרעמ תנקתהב תוכורכה תויעבה ונודיי ןכמ
 תודוקנ הנפשחתו ,א!"-ורקימ םינותנ דוביע
 .חותיפו רקחמ ךשמה תושרודה הפרות

 ןויצ י"ע א!גוח/זגחוט-ה בשחמל סחיתא ךשמהב
 .דבלב א1 תויתואה

 ,םיידיתע תוחתפתה ינוויכ ורקסיי ךשמהב
 -צויו א1=-ה לש ודיתע תלאש לאשית םויסלו
 .תונקסמ וג

 שומישה תונורסחו תונורתי
 לש רזובמ ךרעמב
 ינכט טביה - םיבשחמ-ורקימ
 -תי םיבשחמ-ורקימל םינקמה םימרוג םתוא
 ךרעמ לש תונורסח םיווהמ א1= ינפ-לע ןור
 תונורתי .ךפיהלו זכורמה םינותנה דוביע
 :םה רזובמ ךרעמב ורקימה
 םיקקזנ עדימ תקפהב םילפטמה םישנאה .א

 םיעדוי םה .םתדובע ךלהמב הז ערימל
 .רחא םדא לכמ רתוי בוט םהיכרצ תא
 -ירד תרדגה ךילהת תא הליקמ וז הדבוע
 -ומה "תריפת" תרשפאמו תכרעמה תוש
 םיכרצהו םיאנתה יפל (תכרעמ) לוד
 -במ) הקלחמ וא הדיחי לכ לש םיימוקמה
 .(הנכותו הרמוח תניח

 "תיתודידי"הו תיסחי הטושפה הנכותה .ב
 תוכרעמ תא הוולמה (טצטז [טח6וע)
 -ושפ םימושי תרדגה תרשפאמ ,ורקימה
 חכ אלל ,םמצע םישמתשמה י"ע םיט
 .רצק ןמזבו (םיבשחמב) יעוצקמ םדא

 ,ינשב דחא םייולת םניא םיבשחמ"ורקימה .ג
 תא התיבשמ אל תחא הדמעב הלקתו
 .הב תעגופ אלו ,תודמעה ראש תדובע

 -חימ תורשפאמ בשחמ-ורקימה תוכרעמ .ד
 עדימ תרבעהו תרושקת יקיפא לש בוש
 ךכמ האצותכו ,ןכל םדוק םיינדי ויהש
 ,עדימה תרבעהב קוידה תמר הלדג
 .תינדיה הדובעל האוושהב

 רשפאמ אל םיבשחמ-ורקימל א!=-מ רבעמה
 :םהש ,לודגה בשחמה תונורתי לוצינ תא
 םיבושיח עוציב רשפאמ לודגה בשחמה .א

 -רודה ,םיכבוסמ םייטסיטטסו םייטמתמ
 .לודג ןורכז םיש

 -ומב לדוגל תונורתי הנקמ לודגה בשחמה .ב
 .בושיחה תוריהמ יחנ

 וסחאב תוליפכ ענומ לודגה בשחמה .ג
 כל תודעוימה תוריש תוינכתבו עדימ
 ליעיו הקזחאב ינוכסח הז ךרעמ .ןוגראה
 תניחבמ םיבשחמ-ורקימל האוושהב רתוי
 .ערימ תחטבא

 לש ןוסחאו הינב רשפאמ לודגה בשחמה .ד
 וניאש רבד ,םישימגו םילודג םינותנ ידסמ
 תלוביקו ןורכזה תולבגמ תרגסמב ירשפא
 .םיבשחמ"ורקימ לש ןוסחאה

 שומישה תונורסחו תונורתי
 םיבשחמ-ורקימ לש ךרעמב

 תניחבמ ,א18-ל האוושהב
 ינוגרא-ילוהינה טביהה
 תולוכי ורקימב תוכמותה הנכותה תוליבח .א
 ,עדימ תכרעמ לש סופיט-בא תינבב עייסל
 ךלוהה םייחה רוזחמ .תכרעמה תרדגה בלשב
 תאצקה שרוד עדימ תוכרעמ לש רצקתמו
 תורטמה שודיח תויורשפא תקידבל םדא חכ
 ("ןמזה םע דועצל" ידכ) ןוגראב תומייקה
 תונכותה .תושדח |תוכרעמ |תנקתהלו
 -ורקימ רובע םויה תוחתופמה תומכחותמה
 םיינורטקלא הדובע תונוילג ומכ ,םיבשחמ
 תורשפאמ ,םימושי יללוחמו (5קז686%06619)
 תכרעמה לש םגד תונבל תוכרעמה יחתנמל
 -במ םגדה תא ןוחבלו ,רצק ןמזב תעצומה
 לק .תוינוגראהו תוילכלכה תוכלשהה תניח
 יפל תכרעמה לדומ תא תונשל תיסחי חונו
 יפל םגו ,(תוקידבה תואצות) חטשה יאנת
 -ונה ,(6ח6 טפשזפ) הצקה ישמתשמ לש םנוצר
 -בל רשפא .םעפ ידמ םתעד תא תונשל םיט
 דע בושו בוש תעצומה תכרעמה תא קוד
 .תיפוסה התרוצ תעיבק
 וילא תוולנה תונכותהו בשחמ-ורקימה .ב
 -ובע בושחימ י"ע לעיתהל ןוגראל םירשפאמ
 -שהבו ,תינדי הרוצב ןכל םדוק ושענש תוד
 ךכל תואמגוד .תיסחי הכומנ םיבאשמ תעק
 עדימ ןוסחא ,םילילמתה דוביע תויורשפא ןה
 תקפהו ,םיטקסיד יבג לע תרדוסמ הרוצב
 .םייקסע-םייפרג תוחוד
 שרוד םיבשחמ-ורקימ תוכרעמל רבעמה .ג
 ךשמנ ללכ ךרדבש ,ןמוימו יעוצקמ םדא חכ
 -יחב ."תודבכ" א[ תוכרעמב הדובעל אקוד
 -יאתמו תובוט םיבשחמ"ורקימ תוכרעמ תר
 -צמתה השורד :הטושפ המישמ הניא תומ
 תכרעה םשל םינותנ דוביע יאשונב תוא
 םינוגרא .קושב תומייקה תוכרעמה יעוציב
 םיבשחמ-ורקימ תוכרעמ ןיקתהל םישקבמה
 ללגב םיישקב לקתיהל םילולע םהיתוקלחמב
 םישורדה ןויסנהו עדיה לעב םדא חכב רסוח
 בושח יעוצקמ םדא חכ .המישמה עוציבל
 ןוגראה הפוצ םהב םירקמ םתואב דחוימב
 יאדכ ולא םירקמב .םיידיתע תרושקת יכרצ
 ךכ בשחוממה ךרעמה תא שעארמ ןנכתל
 רשאכ יתרושקת הנבמב ובלשל היהי ןתינש
 .שרדיי רבדה

 * א *

 לוצינל איבהל ןתינ םאה
 ךרעמ לש תונורתי
 רתוול ילבמ םיבשחמ-ורקימ
 ?א[ע-ה תונורתי לע
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 א-ורקימ תרושקת

 םיבשחמ בולישל םויה רתויב הצופנה הרוצה
 -ישה איה םיבשחמ-ורקימ תוכרעמו םילודג
 וב ןקתוהש רחאל) בשחמ ורקימה הב הט
 םינוגרא .תרושקת ףוסמכ שמשמ (רוטלומא
 ,םיגצ ינש שוכרל ךרוצ ןיאש תעדל םיחכונ
 תורבחתהל ינשהו א1=-ה םע תרושקתל דחא
 קפתסהל רשפא אלא ,בשחמ-ורקימה םע
 המלש ורקימ תכרעמ תונקל ןתינ .דחא גצב
 גצ לש וריחממ טעמב ךא הובגה ריחמב
 -תהל רשפא :תונורתיה לכמ תונהלו ףוסמ
 לש סיסב לע לעופה לודגה בשחמל רשק
 "תודבכ" תונכותב שמתשהלו ,םינמז ףותיש
 םק5. 105 אסא[40, ומכ יקסע ןונכתל
 ינכדע עדימ תולדל םג רשפא .=0605, 1.
 ףסונ .םיבכרומו םילודג עדימ ירגאממ רתויב
 -יבחב שמתשהל הצקה ישמתשמ םילוכי ךכל
 -ינל תונכות ומכ) ורקימל תונכומ הנכות תול
 תומיאתמה ,(תונובשח תלהנהלו יאלמ לוה
 .םהלש םייפיצפסה םיאנתלו תושירדל רתוי
 ורקימב ןקתומ ,תינכטה תרושקתה תניחבמ
 תועצמאב ,"הבסה ךרעמ" ןיעמ בשחמ
 .םיאתמ הרמוח רזיבא וא המיאתמ הנכות
 םינותנה תרבעה רשפאמ הז רוטלומא
 תינורכניסא תרושקתל יונבה ,ורקימהמ
 דגה בשחמל (/\ץה6הזסחסטפ 6סחוטח\63ז10ח)
 8ו8ץח-) ינורכניסיב לוקוטורפ יפל דבועה לוד
 *.(סתזסחסטפ 1

 בורל תרושקתה וק לש המאתהה ,םלוא
 קב אלמה קשמימה תריצי .הקיפסמ הניא
 היעב הניה לודגה בשחמל בשחמ-ורקימה
 םמצע תא םיאצומ תובורק םיתיעל .תכבוסמ
 -יסנב םיבר ץמאמו ןמז םיעיקשמ א"נע ישנא
 דחוימב ,םינושה דויצה יקלח ןיב םאתל תונו
 הצי י"ע םירצוימה תכרעמ יקלחב רבודמשב
 .םינוש םינר
 תרושקת תלצונמ ב"הראב תומוקמ רפסמב
 ןיב תועדוהו םיכמסמ תרבעהל א1=-ורקימ
 םישמתשמה .םיבשחמ ורקימ לש תודמע
 -מנהו ,יזכרמ רגאמל םיכמסמה תא םיחלוש
 -ודה תא ףוסא"ל ידכ רגאמל םירשקתמ םינע
 ורקימ תרושקת תוכרעמ םג אוצמל ןתינ ."רא
 ךווית אלל תורשקתמו "ןהיניב תוחחושמ"ה
 .יזכרמ בשחמ לש

 תוינוגראו תוינכט תויעב

 א[1-ורקימ תרושקת תריציב

 ,בלושמ בשחוממ ךרעמ רוציל ןתינ יכ וניאר
 ורקימה תונורתי לש יברימ לוצינ רשפאיש
 ,רכזוה רבכש יפכ .דחי םג א[ת-הו בשחמ
 הניא תוכרעמה יגוס ינש ןיב רשקה תריצר
 .תובר תויעב הוולמו ,רקיעו ללכ הטושפ

 םיינכט םוישק
 יכ הלגמ ם3וגחופווטח ןותיעה ךרעש רקחמ
 א1:-ל םיבשחמ-ורקימ ןיב תרושקתה תיעב
 ילהנמ לש םיטקייורפה תמישר שארב תאצמנ
 תוקוושמה תובר תורבח .א"נע תודיחי
 תואצוי םילודג םיבשחמו יפקיה דויצ ,הנכות
 ךא ,םישרח םיקשמימ-ירצומ לע תורהצהב
 לכ לע הנועש קשמימ םויה םייק אל השעמל
 תריציל םויכ תולבוקמה תושיגה .תושירדה
 -ולחת לע רקיעב תוססבתמ א1ת-ורקימ רשק
 .תופירש יוביכו ,תורשפ ,(וז866 0/8) הפ
 םישיגדמ 3ז3חובווסח י"ע ונייאורש םילהנמ

 18א1 בשחמ ןיב תרושקתל םיעגונ ולא םירבד -
 ונכתיי םירחא םיפוריצ יבגל .18%1-56 ורקימו
 .םירחא םינקתה

 -וימ תרושקתל הנכות תליבחב ךרוצ שי יב
 לש םיביכרמה ינייפאמל םיאתתש תדח
 תש ולאכ תונכות .תורשוקמה תוכרעמה
 -עהל היהי רשפאש ידכ תויחרכה ךא ,דאמ
 .ורקימל לודגה בשחמהמ םינותנ ריב
 הנכותה רבד לש ופוסב תאצמנ רשאכ םג
 .יטיא בורל אוה הבוגתה ןמז ,המיאתמה
 םילוכי םיינורכניסא תרושקת יווק ,המגודל
 לש ילמינימ ןמזב 0.5א18 לדוגב ץבוק ריבעהל
 -בניסיב וק .(דואב 1200 תוריהמב) תוקד 0
 7.5-ל הרבעהה ןמז תא דירוהל לוכי ינור
 .ידמ ךשוממ הז ןמז םג ךא ,תוקד
 ךולה םינותנ רבעמ רשפאמה תרושקת ךרעמ
 ןיטקמו ,םישערל הפישחה תא ריבגמ רוזחו
 ורקימ םע הדובעה .םינותנה תטילק קויד תא
 חפנב ימוקמ םינותנ דוביע תרשפאמ םיבשחמ
 תרבעה םלוא ,ליגר ףוסמל האוושהב לודג
 -ארה םינותנה סיסב ןוכדעו ,א1-ל תואצותה
 ,השק היעב הווהמ ,וכותב ןסחואמה יש
 לש טלפ יצבק א!ת-ל ריבעהל םישקבמשכ
 דוביעה רח ,תונושה הנכותה תוליבח
 .ךרדב שבתשהל עדימה לולע ,בשחמ ורקימב
 תמגרתמ או=-ה לש הלעפהה תכרעמו רחאמ
 תנסחאמו ,הל תרכומה הרוצל םינותנה תא
 שקבישכש יאדול בורק ,השדח הרוצב םתוא
 םעפ הז עדימב שמתשהל הצקה שמתשמ
 ץבוקה תא ריכהל לגוסמ היהי אל ,תפסונ
 .שדחה

 תואמגוד המכ האיבמ םע3וג4ז0000 תכרעמ

 י"ע וחוודש יפכ ,תוירשפא ןורתפ יכרדל
 ב"הראב םינוש םינוגראב עוצקמ ישנא
 הרצקב וראותיו ןאכ ורכזוי תונורתפה
 תונפל ןתינ םיפסונ םיטרפ תלבקל .דבלב
 .(1) ומצע רמאמל
 0015 קזוחפ (?טוהווטחו6בזוסחצ תרבחב -

 םתוא םיכרועו םינותנה תא םיתמאמ
 רחאל קר .18א1-א1 ורקימ תרזעב שדחמ
 -צמאב א1/-ל םינותנה תא םיריבעמ ןכמ
 יהוה 5ץזטח 5801- תרושקת תנכות תוע
 םיצורמ 6276 תרבח ישא .אבזט קגטאהָפט"
 תליבח לש התלועפ ןפואמו ןורתפהמ
 .הנכותה

 רתפ יוז אבווטחה] 230% 0[ םטצטז|ץ 1111!צ | -
 תוליבחב שומיש י"ע תרושקתה תיעב תא
 תושירדל ומאתוהש תוירחסמ הנכות
 עוצקמ ישנא י"ע ,קנבה לש תויפיצפסה
 םירבוע םינותנה .ומצע ןוגראב םידבועה
 תרושקתה רשאכ ,םיאתמ םדומ ךרד
 -ורקימ תוכרעממ | ,תינוויכ-וד הניה
 תונושה תוקלחמב תורוזפה םיבשחמ
 .הרזחו ,יזכרמה בשחמל

 םיקשמימה תיעב תא הרתפ שטטזט תרבח -
 ,בכוכ תרוצב תרושקת ךרעמ תריצי י"ע
 שמשמ םיבשחמהורקימהמ דחא רשאכ
 תרבעה לע חקפמו (ט0חוזס!!6) רקבכ
 סו %/%-) חראמה בשחמה לא םינותנה
 הרקב תנכות תועצמאב ,ונממו (וחו
 .המיאתמ

 קשמימ חותיפ אוה ףסונ ירשפא ןורתפ -
 ,תיפיצפסה תכרעמה תושירדל "רופת"
 תרבח .תרושקתב החמתמה הרבחה י"ע
 חותיפ לע הריהצה *'53וא 2818 561106

 *6008- - תרושקתל קשמימה תדיחי"
 תרשפאמה חוטתוטגזוסחצ 1ח10ז[306 1)חוז"

 בשחמ"ורקימה ךרד רשקתהל חוקלל
 יתוריש תרזעב א!פ-ב םינותנ ידסמל
 -יחיה .(גויח תטישב) םימיאתמ תרושקת
 תרבעהו תרושקת רשפאל הרומא הד
 אל תויעב ןיידע שי ךא ,תינוויכ-וד םיצבק
 .תותליאשה יאשונב רקיעב ,תורותפ

 ןייצ כ3ווחאמסה י"ע םיניאורמה דחא
 -ורקימ ןיב תרושקתה תיעב ותעדלש
 [8א1[ תרבחש דע רתפית אל א[:-ל םיבשחמ
 בלתשהל 6-ל רשפאיש קשמימ חַתפת
 תנחתכ (1104ו-ל רושקה) תרושקתה ךרעמב
 תענמנ 18א1 תרבח ןייאורמה תעדל .הדובע
 ששחמ שורדה קשמימה תא חתפלמ םייתניב
 ילגר תקיחדל איבי א1"-ורקימ רשק תריציש
 רבד לש ופוסבו ,קושהמ 18א1-3270-ה ףוסמ
 .הרבחל םידספה םורגי
 .ןייאורמה לש וירבדב בר םעט שי יתערל
 םינשה ךשמ התודרשיהב התליג 18א1 תרבח
 םלוע לע ורבעש םיכפהמה תורמל ,בר חכ
 -ה חותיפב הרחאש יפ לע ףא .םיבשחמה
 קוש תא שובכל החילצה איה ,
 תא הקחד [8א1 .רצק ןמזב םיבשחמ-ורקימה
 ךכ ידכ דע תורחאה ורקימה תורבח ילגר
 הנכות תוחתפמ הנכותה תורבח תיברמש
 ןפואב תועגופ ךכו ,דבלב 18א1-י6 רובע
 דו אקק|6 ומכ תורבח לש תוריכמב ףיקע
 תניינועמ 18א8 תרבחש הארנ .6ס חו

 תאז ,א!:-ורקימ יקשמימ לש יטיא חותיפב
 קוויש תיעבל ןורתפ אצמנ אל ןיידעו רחאמ
 הרבחהש תורשפא תמייק) 18א1 3270 יפוסמ
 -וקש 18א1 תרבחש ןכתי .(םתוא רציל קיספת
 ומע אצתו שורדה קשמימה חותיפב תעכ הע
 -חתמה תא ליפתש "עתפ תכמ" ןיעמב קושל
 .ךכל ומיאתי קושה יאנתשכ ,םיר

 םיינוגרא םיישק

 םינוגראבש הנעט גיצמ (1983) סירפ דוד
 ,םהיתוקלחמב םיבשחמ-ורקימ םיצבשמה
 תודיחי ישנא דצמ תודגנתה רבדה ררועמ
 יכ םישח םייעוצקמה בשחמה ישנא .א"נעה

 י"ע הלעפהל תונתינה ,תושדחה תוכרעמה
 םה .םדיתע לע תומייאמ יעוצקמ אל םדא חכ
 םהל וקקדזי אל םינש רפסמ דועבש םידחופ
 -ןיב םיטקילפנוק םירצונ ךכמ האצותכ .רתוי
 תומדקתה תא םיבכעמה ,םיינוגראו םיישיא
 .ויתורטמ תגשה תארקל ןוגראה
 םיבשחמ ורקימב םישמתשמה בור ,השעמל
 םירע אל םה .תוכרעמ חותיפב םיניבמ םניא
 תובר ןכ תכרעמה ףקיה לדגש לככש ךכל
 .םינושה םימושיה ןיב בולישה תויעב
 םירע םניא םג "םייביאנ"ה םישמתשמה
 תויעב תוררועתמ רשאכ .דועיתה תובישחל
 -דוי םניאו םינוא ירסח םישמתשמה םירתונ
 .םיישקה לע רבגתהל דציכ םיע
 םילוכי תללוכ היאר ילעב םינוגרא ילהנמ
 תא רותפל ידכ רצונש שדחה בצמה תא לצנל
 לופיטה .א"נעה תודיחי ישנא לש םתיעב
 תוכרעמב םינותנה ןוגראו תרושקת תויעבב
 ישנא .ןמוימו יעוצקמ םדא חכ שרוד תונושה
 -הל םילוכי לודגה ןוגראה לש א"נעה תודיחי
 :םיאבה םירושימב בר רזעל תוי
 םילוכי עוצקמ ישנא - םיבשחמ תריחב .א
 םיבשחמה םוחתב ברה םנויסנ תא לצנל
 -ייקח תוכרעמה ינייפאמ לש הריהמ הדימלל
 יב תוושהל םילכה תא םהל שי .קושב תומ
 ע ץילמהל ולכויש ולא םהו ,תוכרעמה
 .רתויב הבוטה תכרעמה
 לש םתרזעל םיקוקז םישמתשמה - הנקתה .ב
 תריציבו תוכרעמה תנקתהב בשחמה ישנא
 -במ) םינושה תוכרעמה יקלח ןיב םירשקה
 .(הנכותו הרמוח תניח
 םישמתשמה וקקרזי דיתעב - הקוזחת .ג
 תויעב תויופצ .תרושקת ינינעב הבר הרזעל
 תויעבו ,סמועה תרבגהמ האצותכ תוינכט
 .רודישב םישער לש
 | הכרדה קפסל םילוכי א"נע ישנא - הכרדה .ד



 :םיבר םיאשונב הבוט
 םיאתמה טמרופב א!=-המ עדימ תרבעה -

 .ורקימה לש הנכותה תוליבחל
 .א1:-המ עדימ תפילשל תונכות דומיל -
 -יבחב שומיש םישרודה םיבצמה ןויפא -

 םיאנתה יוהיזו ,א1ת-ה לש תויקסע תול
 תונכותב אקווד שמתשהל יאדכ םהב
 .ורקימב תומייקה תויקסע

 .תומדקתמ הנכות תוליבח תרכה -
 ישנא לש םדיקפת תא גיצהל לוכי בוט להנמ
 םתלוכי תא םותרל ךכו ,שדח רואב א"נעה
 .ןוגראה תבוטל םצרמו

 הארמ םלועבו ץראב ןויסנה
 הלוע בשחמ ורקימה תטילק יכ
 אשונל הסינכה רשאכ הפי
 תוסחב תדסוממו תנגרואמ
 וא עדימ תוכרעמ תקלחמ
 תקלחמ םימעפל היורקש יפכ
 ."בשחמה תקלחמ" וא א"נע

 דיתעל תויזחת
 תופסונ תויוחתפתה הזוח (1983) סירפ דוד
 :תואבה םינשה 5"ב
 תנזה יכרעמ תא ףילחי בשחמ ורקימה .א
 דגרא .םויה םיצופנה (2318 טםוזץ) םינותנה
 -שהלו םיבשחמ-ורקימ תונקל ופידעי םינו
 םישומישל ףסונ) םינותנ תנזהל םהב שמת
 -יאתמ הנכות תנקתה י"ע (ורכזוהש םירחאה
 תנזהל םידרפנ םיכרעמ קיזחהל רשאמ ,המ
 .ןמזהמ קלח קר םתוא לצנלו ,םינותנ
 לש יפוס דוביעל ילכ שמשי בשחמ ורקימה .ב
 בשחמב דוביע רחאל וילא ועיגהש םינותנ
 בשחמהמ תוחוד לבקל ולכוי םילהנמ .לודגה
 חוד וא םדא חכ תושירד ח"וד ומכ) לודגה
 ףסונ דוביע םתוא ריבעהלו (ביצקתה לוצינ
 תויקסע תונכות תועצמאב בשחמ-ורקימב
 ו0|04) םינוש םיינורטקלא הדובע תונוילגו
 ולכוי םילהנמה | .('/15///חפואטז 1.0168 3
 םינוכדיעה תסנכה ךות םינותנה תא ןנסל
 םתוא ךורעל ,םהל םישורדה םייפיצפסה
 .דעיה תיסולכואל םציפהל ךישמהלו שדחמ
 היהיש ילבמ ורשפאתי ולא םיפסונ םידוביע
 ףסונ .שדחמ םלגה ינותנ לכ תא ןיזהל ךרוצ
 ןכותה תניחבמ ,תוחודה תמר הלעת ךכל
 .יפרגה בוציעה תוכיא תניחבמו
 םינותנ תפילש רשפאי בשחמ ורקימה .ג
 ,([כבזהט856 [כסוצח!080/חק) לודג עדימ רגאממ
 ,לודג ןוגראב םדא-חוכ להנמ המגודל חקינ
 תביס רבדב תונוש תורעשה קודבל שקבמה
 -ורפ ןייפאל וא ,הדובעהמ םידבוע תורדעיה
 ורקימ תונכות .ההובג םתקופתש םידבוע ליפ
 68456 וא 0310-80א ומכ םינותנ ידסמ לוהינל
 ןהש ןוויכ ורובע רתויב תוישומיש הנייהת 1
 הנבמ לש הלקו הריהמ הרדגה תורשפאמ
 -ולע םינותנה תנזה םלוא .תותליאשו םינותנ
 -בוע יפלאב רבודמ רשאכ .היעב ררועל הל
 ,תונורחאה םינשב ןוגראב ודבעש םיינמז םיד
 תעגיימ הניה ורקימה ךרד םינותנה תנזה
 תולדל הברהב ףידע .תואיגשל הפושחו
 וז המישמ .יזכרמ עדימ רגאממ ולא םינותנ
 לודגה םינותנה רגאממ ץבוק-תת תאצוה לש

 לש ימוקמה םינותנה יצבק ךרעמל ותרבעהו
 תרושקת ךרעמ תנכה תשרוד בשחמ"ורקימה
 תריצי .םיאתמ קשמימ וכותב ללוכה דחוימ
 תובר תורבח .הכובס היעב הניה קשמימה
 -יפו ,םימייקה םיקשמימה רופיש לע תודבוע
 .םישדח םיקשמימ חות

 ךא םויה רבכ תומייקה) תופסונ תויוחתפתה
 :(םצמוצמ ףקיהב ןיידע
 םיקסועה םילדומ לש תינוויכ-וד הרבעה .א

 ביתנ רותיאל - זו ומכ םיעוציב רקחב
 .םיטקייורפ לועפתו ןונכתב יטירק

 רשאכ ,בחרנ שומישב ינורטקלא ראוד .ב
 -סמו ןוסחא םוקמ הווהמ לודגה בשחמה
 .תונוש תוריש תוינכת קפ

 ףותיש יכרעמו תורישה תוינכת רופיש .ג
 .(כ3וב8ַ5הַוחַפ) עדימה

 םיבשחמ"ורקימ ישמתשמ לש השיג .ד
 :םעפ ידמ םהל שורדה רקי יפקיה דויצל
 וא םיכורא םיטלפ תספדהל רזיל תספדמ
 -ודג םיפרג םושירל ןיוות ;םיבר םיבתכמ
 .הבוט תוכיאבו םיל

 תונקסמו םוכיס
 א1:-ורקימ תרושקת לש בלושמה ךרעמה
 דחא לכ תונורתי לש יברימ לוצינ רשפאמ
 לודג םלשה" השעמל םלוא .תכרעמה יקלחמ
 -בונה םיפסונ תונורתי ןנשי :"ויקלח םוכסמ
 אל שמתשמהש תונורתי ,בולישה םצעמ םיע
 .רשקה רצונ אלוליא םהמ תונהל לוכי היה
 החימצה בחרמ אוה רתויב טלובה ןורתיה
 תכרעמ תנקתה םע ןוגראה ילגרל שרפנה
 ךרעמל םישמתשמ תפסוה | .א1"-ורקימה
 .הבוגתה ןמז תא דימ הלעמ ליגר תרושקת
 םישדח םישמתשמ ףרצל ןתינ ,תאז תמועל
 תפסוה י"ע תע לכבו הבר תולקב תכרעמל
 לש יבושיחה חכב עוגפל ילבמ ,ורקימ תודמע
 .הלוכ תכרעמה

 תכרעמ לש תולגתסהה רשוכ
 -דח תויוחתפתהל א1?-ורקימ
 הנכותהו הרמוחה קושב תוש
 רבדהש םעפ לכב .בר וניה
 -ודומ ףילחהל ןתינ ,שקבתמ
 רשפאו ,םישדחב םינשי םיל
 םיאשונה םיטקסידב דייטצהל
 .רתויב תושדחה תונכותה תא
 -קימ ךרעמ רשפאמ ךכל ףסונ
 תולועפ לש עוציב רזובמ ור
 א1-ל קר) תינמז-וב תובר
 הרקי הנכות י"ע םיכמתנה
 .(המוד חכ שי דאמ
 תמאב או=-ה לש ודיקפת םא הלאשה תלאשנ
 ?יתמ דע ,ןכ םאו בלושמה ךרעמב ינויח
 -תפתהה תובקעבש ןעוט (1983) ילייה ןיטרמ
 1.81,) רועזימה תויגולונכט לש הריהמה תוח
 .םלועה ןמ הגרדהב א-ה םלעיי ָ(1
 -ה לש ודיקפת םצמוצי םינש 5 ךות ותעדל
 אוה .דבלב תומייק תוינכת לש הקוזחתל או
 םלועה ןמ א!=-ה םלעיי םינש 10 ךותש הפוצ
 וכישמיש םיבר אל םיבשחמ-רפוס איצוהל)
 ומכ ,לודג ףקיהב םייעדמ םיבושיח עצבל
 .(ריווא גזמ תויזחת

 םרמאמב םיראתמ ,(1983) ירוקו רכמדר
 ורקימ תועצמאב רזובמ םינותנ דוביע יכרעמ
 -רמכ א-ה תא םיריכזמ אל ללכו ,םיבשחמ
 תוכרעמה תא םיגווסמ םה :תכרעמב ביכ
 רשאכ ,110% ביבס ךרעמ .א :םיגוס ינשל
 .ב ;בשחמהורקימ וא ינימ שמשמ 11ס0צז-כ
 רשאכ ,בשחמ אלל תרושקת-תשר לש ךרעמ
 - ורקימ י"ע תרקובמו תבתונמ תרושקתה
 -הש הנעטל קוזיח הווהמ וז תודע .םיבשחמ
 .שלחנו ךלוה או=

 םיאתמ וניא א/1-ורקימה רשק
 ,םינטק םיקסע .םינוגראה לבל
 "הנהו יאלמ לוהינל םיקוקזש
 וקפתסי ,דבלב תונובשח תל
 םינוגרא .דדוב בשחמ ורקימב
 יכ ולגי םילודג םיימואלניב
 אל רזובמ א1ע-ורקימ ךרעמ
 תניחבמ םרובע יאדכ היהי
 .תלעות-תולע ילוקיש
 תלעות קיפהל םייושעש םינוגרא ןייפאל ןתינ
 םימרוגה י"ע א!=-ל ורקימ ןיב בולישהמ הבר
 :םיאבה
 םיילאיצנטופ םישמתשמ ןוגראב םימייק .א

 .ערימ רגאמ ותואל םיקקזנה םיבר
 ךלוה ןוגראה תויוליעפ תוחתפתה בצק .ב

 .לדגו
 עדימל תוקקזנ ןוגראב תונוש תוקלחמ .ג

 יטירק יאלמ ומכ) ההובג תינכדע תמרב
 רוזחמ חפנ לעב יאלמ וא ,רוצייה ךילהתל
 .(לודג

 חכל םעפ ידמ תוקקזנ תומיוסמ תוקלחמ .ד
 תויעדמ תויזחת תכירע ומכ) לודג יבושיח
 .(םיעוציב-רקח יבושיח עוציב וא

 ילמיטפוא לוצינל-איבהל ידכ
 שי אות-ורקימ תרושקת לש
 -מש תויורשפאה תא ןוחבל
 םיכרצה לומ בולישה הנק
 םיבאשמה דגנו ןוגראה לש
 תוכרעמל .ןוגראל םיצקומה
 דיקפת םויה לש או-ורקימה
 וגראל עייסמה םרוגכ בושח
 ש ריהמה בצקה תא קיבדהל
 -עב ,היגולונכטה תוחתפתה
 תקפה ךותו תילמינימ תול
 .תיברימ תלעות
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 "ןומדק הילדגו רורד האל

 בושחימ ירצומ

 תריחבל תויחנה
 הרמוחו הנכות

 רורד האל

 תחא הניה ,םויה ,לארשי
 -תמהו תוחתופמה תונידמה
 -שחמ דויצ תלעפהב תומדק
 תומייק םיבר םילעפמב .םיב
 ןהב רשא בשחמ תודיחי רבכ
 ךילהת םעפ ידימ םייקתמ
 -מוח ,בושחימ ירצומ תשיכר
 בורב .דחאכ הנכותו הר
 תויחנה תורסח םילעפמה
 הרמוחה תריחבל תורורב
 תובורק םיתיעל .הנכותהו
 ךילהת רחאל הריחבה תישענ
 ךמסמו ,רתלואמו רצוקמ
 רצומה תריחבל םילוקישה
 -ואב אלו ,השעמ רחאל ךרענ
 .רקובמו ןנכותמ ןפ

 עוצמ הזב שגומה רמאמה
 -לו ךולהתל תויללכ תויחנה
 תויהל דעוימ אוה ,ויביכרמ
 תריחבל ימוקמ להונל סיסב
 .הרמוחו הנכות

 ןומדק הילדג

 הריחבל ךילהת תרדגה
 הנכות תוליבח לש הנקתהו
 הרמוחו

 :םישורדה םיבלשה

 .םייקה בצמה תרדגה <
 :תלעות תגצה *

 .םייקה בצמב םימרגנה קזנו םייוקיל .א
 תטילקמ ןוגראל היופצה תלעותה .ב

 .םישדחה הרמוחהו הנכותה
 :םיכרצ תרדגה <

 .רותפל םיצור התוא היעבה תרדגה .א
 -ותהש תויסיסבה תויצקנופה תרדגה .ב

 תטילק :עצבל תוכירצ הרמוחהו הנכ
 -דעו םיבושיח ,םיטלפ תקפה .,םינותנ
 .םינותנ דסמ ןוכ

 -ילהתלו תומייק תוכרעמל םיקשמימ .ג
 .םימייקה םיכ

 הרוצת :הלעפהה תביבס תרדגה .ד
 תפש ;בושחימ לש (6ס0ההטטזבזוסח)
 הנכות ;הלעפה תכרעמ ;הגוהנ תונכת
 ;םינותנ ידסמ ;הילא הרושקה תפסונ
 .תרושקת לוהינל הנכות

 הרמוחו הנכות תוליבח לע םינותנ ףוסוא <
 .(תופולח) תומייק
 לש םישמתשמ רוקחל שי םישמתשמ רקס *
 -בה םיאשונב הרומאה הרמוחהו הנכותה
 :םיא

 .תולבגמ .א
 .'וכו תוריש ,הקפסאב םיבוכיע .ב
 .םינוקיתו תולקת .ג

 .תודחוימ תויעב .ד
 המאתהל תירוקמה תכרעמה תושימג .ה

 .םיפיצפס םיכרצל
 -תוימוקמ ,תומאתהב קפסה תכימת ו

 .תויטרפ
 רוקמל השיג תורשפא יז

 .םירופיש עוציבל תורשפאו
 .םיעוציב לע םיטרפ .ח

)300100( 

 -מתשמ תעד ירקס ךותמ םינותנ ףיסוהל ןתינ
 .סגוּהקזס לש טפטז זזוחפ< רמכ ,םיש

 .תופולחה תצובק תנטקה <
 לוספל רשפא תופולחב ינושאר ןויע רחאל
 :ומכ תולבגמ ללגב הרמוחו הנכות תוליבח
 ,לועפל הנכותה הכירצ וילעש בשחמה גוס
 .םירחא םימרוג וא ריחמ ,ןורכז תשירד
 .םיניחבת תרדגה 6

 -יבחל םיעגונה םיניחבתה לכ תא רידגהל שי |
 תמישר ךותמ ,הרמוחה וא/ו הנכותה תול
 םיניחבת" וא "הנכות תריחבל םיניחבתה"
 .םייפסכ םימרוג אלל "הרמוח תריחבל
 :המגודל
 .תויפיצפס תושירד בקע םייונישל תושימג +

 .הרמוחהו הנכותה ילכ שומיש תוחונ
 .תומייק תוכרעמ לע סמוע
 .םיעוציבו שומישב תוליעי
 .קפסה תונימא
 תוחוקל םע ןויסנ ךותמ קפסה תימדת
 .םירחא

 ןרציה ידי לע הרמוחה/הנכותה תכימת +
 .'וכו

 .תופולחה תניחבל יוסונ *
 .הרמוח/הנכותה גוסב יולת יוסינה עוציב
 לצא תמייקו העודי הרמוחה/הנכותה רשאכ
 ,םלצא רקבל ןתינש םישמתשמ לש בר רפסמ
 -של ןתינ יזא ,יבויח וניה םישמתשמה רקסו
 .יוסינ עוציב יא לוק
 אלו השדח הרמוח/הנכות תליבח לש הרקמב
 הקידב ללוכה יוסינ עצבתהל בייח ,העודי
 לש תכרעמב הרמוחה/הנכותה תכרעהו
 ללוכ ,םיניחבתה לכ לע השענ יוסינה .ןימזמה
 .טלפ תאצוהו המגוד תצרה ,םינותנ תסנכה
 .םיניחבתב הדימעה תדימ קודבל ךירצ יוסינה
 :יוסיונה חותינ <
 יפל תופולחהמ תחא לכ לש תואצות .א

 .םיניחבת
 דחא לכ יפל םיאצמימה חותינ .ב

 .תונורסחו תונורתי ללוכ ,םיניחבתהמ
 הצלמה תלבקו םינותנה דוביע <
 תמצמוצמה הצובקה לע ופסאנש םינותנה
 - םהילע םייוסינה ינותנ ללוכ תופולחה לש
 הדימעה תדימ תעיבקל ושמשי ,ועצוב םא
 .ורחבנש םיניחבתה תושירדב הפולח לכ לש
 .(הז ךמסמב קרפ שדקומ הז אשונל)

 * * א * *



 ,דוביעהמ לבקתמה תופולחה גוריד רואל
 תניחב עצובת ,םייפסכ םינותנ תאוושהו
 תחאב) תופולחהמ תחא לכ לש תלעות/תולע
 הצלמהה לבקתתו (יפלד תטיש ומכ ,תוטישה
 .תפדעומה הפולחל
 :הקמנה ךמסמ תגצה <

 .םייקה בצמה תרדגה .א
 .תלעות תגצה .ב

 * * * * * % ןנ]

 ג

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 .םיכרצ תרדגה .ג
 -רוג ללוכ ,תורחבנה תופולחה רואית .ד

 (םיטרפמ ,רצומה תלוכת) םיינכט םימ
 .םייפסכ םימרוגו

 .םילקשמו םיניחבת תריחב .ה
 :תופולחה (יוסינ) תניחב רואית .ו
 .יוסינה תרטמ +
 דסמ ןוגכ) יוסינל םגדמה תרדגה +

 .('וכו םיכילהת ,םינותנ
 .יוסינה ךילהת רואית +
 :?יוסינה חותינ .ז
 .םיניחבתב תופולחה תדימע תלבט +
 .םייפסכה םילוקישה תפסוה +
 .תונקסמ .ח
 .תוצלמה .ט

 :לע תססובמ תויהל הכירצ הצלמהה
 ילקשמ יפל) םיניחבתב הדימעה תדימ +

 .(ךרע ילקשמ יפלו ןוצר תועיבש
 עיגהל הרטמה רשאב םייפסכ םינותנ +

 .ןסוא סטסז4|| 6051-ל

 .הטלחה <
 -לחה לבקיו הקמנהה ךמסמב ןודי ךמסומ ףוג
 .תוצלמהה ךמס לע הט
 .תויוצרה הרמוחהו הנכותה תנמזה <
 ,טרופמב תושירדה לכ תא קפסל רידגהל שי
 םיתורישה לכ תחטבהו תונבה יא תעינמל
 .םישורדה
 :תנקתומה תכרעמה תקידב *

 תכרעמה לע הלבק תוקידב תושעל שי .א
 םיביכרמה לכ ולבקתה םא קודבלו
 .םינמזומה
 :יבגל םכסמ ךמסמ ןיכהל יוצר
 .תכרעמה תלעות
 .תכרעמה יעוציב
 .תושירדב הדימע
 .תולבגמ
 .תונורסח
 -על תוצלמה ךרוצל) קפסה תכרעה
 .(דית
 הקידב רחאל קר השעיי קפסה רורחש

 -מוחה/הנכותה יביכרמ לכ לש תקדקודמ
 -יעיה הרוצב תדבוע תכרעמה רשאכ הר
 .תואיגש ילבו רתויב הל

 (םינוירטירק) םיניחבת
 הנכות תריחבל
 .שומישה תולקו תוחונ <.

 .שונא תסדנה ימרוג
 .תושורדה תויונמוימה
 .םייוניש תסנכהל תושימג

 .הנכותה תושירד <

 :ןוגכ הנכותה תלעפהל השורד הביבס
 תכרעמ ,םינותנ דסמ ,הלעפה תכרעמ
 .'וכו תרושקת
 .הנכותה תקזחאלו לועפתל א"כ
 .םישרדנ םיבאשמ

 .תושירדל תומיאת תדימ
 .תמייק תכרעמל תומיאת תדימ
 .תוידיתע תוכרעמל תומיאת תדימ
 .הנכותה תונימא

 .תוששואתה ינונגנמ

 .רוזחישו יוביג יכילהת

* 6 4% 

* 

 (וחו6קע) תומלש
 םינתינ ,םימייק הנכותה יביכרמ לכ
 .תומלשב םיטרפמה םיעצבמו בולישל

 .םיעוציבו שומיש תוליעי

 .הנכותב הכימת
* 

* 

* 

* 

* 

 .הכרדה
 .דועית
 .הלעפה תורפס
 תלעפה לש תויעב ןורתפב הכימת
 .הנכותה
 -חרתה וא/ו םינוכדע םילבקתמ םאה
 .ןרציה לש םיידיתע תוב
 .תולקתב הכימת

 .ןרציה ןיטינומ
* 

* 

 םוחתב ססובמ בשחנ ןרציה םאה

 .הנכותה

 ,תיסנניפ - ןרציה תונימא

 .תוריכמה ףקיה ,הרבחה

 .ןרציה קפסמש הכימתה גוס והמ

 תוביצי

 .הנקתה
* 

* 

* 

* 

* 

 .הנקתהה תולק
 .הנקתהל שורדה ןמזה
 .הנקתהל שורדה א"כ
 הצרההו הנקתהה ןמזב ןרציה תכימת
 .תינושארה
 .תמדוק תכרעממ הבסהה ץמאמ לדוג

 .הקזחא
 .תורישה ןתונ לש ןיטינומ
 .עדיו תיעוצקמ המר
 .תואירקל תונעיה
 .תוריש יזכרמ
 .תורישה תונימא
 .הדובעה תועשו תורישה יגוס

 .הנכותה תונימז
 .הנכותה תלבקל שורדה ןמזה
 .םייפסכ םינותנ
 -מהל םינתינש םימרוג םיללכנ הז ףיעסב
 :ומכ םייפסכ םיחנומל הר
 .א

 .ב
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 .תוריכש וא הינק חותיפ ריחמ

 .הקוזחת ריחמ

 וא הקזחא הנקתה ,חותיפל םדא תונש
 .םירחא םיכרצ
 .ץועי עויס

 .הבסה .

 .דועית
 .ןומיאו דומיל זמז

 .םישמתשמ רקס
* 

* 

* 

* 

* 

 .םלועבו ץראב םישמתשמה תומכ
 תריחבל םינוירטירק יבגל ןוצר תעיבש
 .הנכותה
 .םינוקיתו תולקת
 .תונורסח
 .תונורתי

 הרמוח תריחבל םיניחבת
 .הרמוח תריחבל םיניחבת

 .הלעפה תוחונ
 .שונא תסדנה ימרוג *

 תלעפהל |תושורדה | תויונמוימה +
 .דויצה

 .הנכות
 :תיסיסב הנכות *
 .הלעפה תכרעמ תמר -
 .םירדהמ תמר -
 הנכות תוליבח לש המרו תומכ -

 .תוימושיי
 .הנכות תוליבח תונימז +

 .תמייקה הנכותב הכימת *

 .דויצה תושירד
 ,טלק - הרמוחל רבחתמש יפקיה דויצ *

 .'וכו תונורכז ,טלפ

* 

* 

* 

 הרמוחל רבחתמש תרושקת דויצ
 .רוביחה ןפואו
 .תויתביבס תושירד
 .לועפתל א"כ

 .תושירדל דויצה תומיאת תדימ <

 ץמאמו) תומייק תוכרעמל תומיאת תדימ <

 .(שורדה הבסהה
* 

* 

* 

 .הנכות

 .תשר

 .תוידיתע תוכרעמל תומיאת תדימ <
* 

* 

* 

 .הנכות

 .דויצ

 .הבחרה רשוכ

 .הרמוחה תונימא <

* 

* 

* 

* 

 .םימייק (םיביכר) םיביכרמ
 .םיביכרמה רציימ
 .םיביכרמה תונימא
 .םימייק םינקתמב תולקתה תורידת
 ךשמלו ,םיביכרמה לע ןרציה תוירחא
 .ןמז המכ

 .חכו קפסהב תוליעי <
 תולקת רותיאל תולכומ תויצקנופ *

 (חו3והז6תהה6ס 5טקקסז1 [טתסזוסת)
 .ןרציה תוירחא <

* 

* 

 .תוירחאה תללוכ המ
 .תוירחאה ןמז המכל

 .ןרציה ןיטינומ *
+ 

* 

 תישעתב ססובמכ בשחנ ןרציה םאה

 .רצומה

 תוביצי ,תיסנניפ - ןרציה תונימא

 .תוריכמה ףקיה ,הרבחה

 .תינכט הכימת <
* 

* * * 

* 

* 

 .הכרדה
 .הלעפהל תורפס
 .דועית
 תלעפה לש תויעב ןורתפב הכימת
 ,ריוא גוזימ ,חכ תורוקמ ,ומכ) דויצה
 .(טוהיר
 דגפ םינקתמ םאה - זזסטט!6 50018
 .םימ
 הקזחאהו תינכטה הכימתה גוס והמ
 .ןרציה קפסמש

 .הנקתה *
* 

* * * 

 .הנקתהה תולק
 .הנקתהל שורדה ןמזה
 .הנקתהל שורדה א"כ
 הצרהו הנקתה ןמזב ןרציה תכימת
 .תינושאר

 .הקזחא +
* 

* 

* 

 .תורישה ןתונ לש ןיטינומ
 .תואירקל תונעיה
 .תורישה תונימא

 .תלכומה הנכותהו הרמוחה תונימז *
* 

* * % *. 

 דויצה תלבקל ךילהתהו שורדה ןמזה
 .('וכו הלבוה ,סכממ רורחש ללוכ) ב

 .הקפסא תורוקמ
 .הקפסא ןמז
 .הקפסאה ץראב םידחוימ םיכילהת
 .הקפסאה תויולע

 .םויפסכ םינותנ <
 -מהל םינתינש םימרוג םיללכנ הז ףיעסב
 :םייפסכ םיחנומל הר
%. 

 .ב

 .ג

2 01 [| 

 .תוריכש וא הינק חותיפ ריחמ

 ,הקוזחת ריחמ

 הקזחא ,הנקתה ,חותיפל םדא תונש

 .םירחא םיכרצ וא

 .ץועי עויס
 .הבסה .

 .דועית
 .דומיל ןמז
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 .םישמתשמ רקס <
 .םישמתשמה תומכ =
 -יחבל םינוירטירק יבגל ןוצר תועיבש +

 .הרמוחה תר
 .םינוקיתו תולקת

 .תונורסח +
 .תונורתי

 תופולחה תדימע דוביע
 םיניחבתב
 -תפל תויטנוולרה תופולחתה וזכורש רחאל
 וא/ו הנכות תופולח) הנותנה היעבה ןור
 ,םיניחבתה תמישר תא עובקל שי ,(הרמוח
 .תופולחה ןיב האוושהה ךרעית םרואל
 -טימה הפולחה תריחב ךרוצל רמוחה דוביע
 -בת לכל םאתהב תופולחה גוריד לולכי ,תיב
 -ולחה לש ללוכ גוריד בשוחי האצותכו ,ןיח
 .תופ
 לש תובישחה גוריד תא עובקל שי ךכ םשל
 שי ןכמ רחאל .הנודנה היעבל ןיחבת לכ
 הפולח לכ הלביקש ןויצה תא ,הלבטב ןייצל
 .ורחבנש םיניחבתהמ דחא לכב
 העיגה וילאש גשיהה בשוחמ הלא םיינשמ
 יגשיה םוכיס .םיוסמ ןיחבתב הנותנ הפולח
 תא ןתי םיניחבתה לכב הנותנה הפולחה
 .הפולחה לש ללוכה גשיהה

 תופולחה חותינ תלבט

 ןיחבתה
 ןיחבתה תובישח

 הפולחה

 'ב הפולח

 וולו

 :הלבטל תורעה
 -ובמ תויהל הלוכי ,?) ןיחבתה תובישח .א
 1 ןיב תוגרדב וא ,100-ל 1 ןיב םיזוחאב תאט
 .המודכו 5-ל
 ,םיוסמ ןיחבתב הפולח הגישמש ?2;) ןויצה םג
 .תוגרדב וא םיזוחאב אטובמ תויהל לוכי
 ,םיזוחאב תובישח תרחבנו הדימב
 + ץ ן=100 םייקתהל

) 

 ךירצ

 .םדוביעו םינותנה זוכירל המגוד הגיצמ האבה הלבטה

 ןיחבתה
 ןיחבתה תובישח

 הפולחה

 עבה
 |טמוק ירמה. גו. 040.7 | ןבסטטקא סחר
 |  ןקצ | גש | - ןויע) גשיה |  ןוצ|

 גשוה
 לש ללוכ
 הפולחה

 'ב הפולח , | 0 | א | 5 | 4 | | הפסח

 םע6ס!זגח. א | 'ג הפולח

 גשיה
 לש ללוכ
 הפולחה

 ח

(111= 111 
1 
 ח

(112=%132 
/ 

 11ו] = 2ון*ש)

 -ישחהו ןויצה ךותמ בשוחמ ₪4() גשיהה .ב
 :החסונה תרזעב ,תוב

 11/) = 21) *ן
 בשוחי ,הנותנ הפולח לש ללוכה גשיהה .ג
 י"ע ,םינושה םיניחבתב היגשיה ךסמ

2 = 14 
1 

 ןיכומיס
 -חימה ןותנש .םייפרג םיגצמ .מ ,ירפסה 31

 .49-51 'מע א"ליא ,1982 לארשיב בוש

 הנכותו דויצ תריחבב םילוקיש .א ,יטנק 2

 1982 14 ןועדימ .םיבשחמ ורקימ-ינימ

 .5-5 'מע

 3.  סגופקזס. [10ש 10 סטֶק %0/ז\הז6 ק40א86%-
 705010-20/. עז,

 1טוע 0.

 דוביעל 19-ה יצראה סנכה לש תואצרהה ץבוק תא רואל םיאיצומ ונא ,הנש ידימכ ,הנשה םג
 .עדימה לש היגולונכטל 4-ה םילשורי תדיעו לש תואצרהה ץבוק תא ןכו ,1984 םינותנ
 תדיעול תואצרהה ץבוק ריחמ .חולשמ ימד + 5 8 וניה 19-ה יצראה סנכל תואצרהה ץבוק ריחמ
 דחא תשיכרב ןינועמה לע .חולשמ ימד + 525 וניה עדימה לש היגולונכטל 4-ה םילשורי
 וילא ריבענ ונאו ,ק'צ ףורצבו ןלהלש חפסה יבג לע א"ליא תוריכזמל עידוהל םהינש וא םיצבקה
 הכרבב .ץבוקה תא

 א"ליא תוריכזמ

 א"ליא תוריכזמ
 13009 .ד.ת
 91130 םילשורי
 ,1984 נ"על 197ה יצראה סנכה לש תואצרהה ץבוק לש םיקתוע תשיכרב ןינועמ יננה
 .חולשמ ימד + א"כ 8 8 ךסב

 היגולונכטל 4-ה םילשורי תדיעו לש תואצרהה ץבוק לש םיקתוע "74 תשיכרב ןינועמ יננה
 .חולשמ ימד + א"כ 5 25 ךסב עדימה לש

 ל ס"ע 'סמ ק'צ ףרוצמ ב

 ריבענ ןובשחה תלבק םעו חולשמ ימד תפסותב ץבוקה תשיכר רובע ןובשח וחלש אנ ם
 *.הרומתה

 0 וש

 ו ךיראת

 .המיאתמה תצבשמב > ןמס אנ *



 גלפ ריאמ

 ינרדומה ןוגראה לש קשנה

 שחרתהל ונמז עיגהש ןויער אוה עדימ זכרמ
 עדימ זכרמ יכ הרכההו הסיפתה .שממתהלו

 איה ינרדומ ןוגראל הנוילע תובישח לעב אוה
 -לוק ידמ םיטעמ ;ןיידע ,םידדוב לש םתלחנ
 קבאמ לכב חצנל ןתינ עדימה עויסב יכ םיט
 .רבוג ןולשכל יוכיסה ורדעהבו
 -יהק ףותיש"כ ןיפואמ ותרדגהב עדימ זכרמ
 ילכ עויסב םינותנ ירגאמב םישמתשמ תיל
 לכמ םה םינותנה רשאכ תאז ."עדימ תפילש
 -משמ ילעב םינותנ תצובק" יהוז .עדימו גוס
 ".וידחי םיגצומ םה רשאכ תוע
 ןוגראב םידבוע לש לודג רפסמש הרבועה
 תמרות ףתושמ עדימ רגאמ לצנל םילוכי
 לש הסיפתה .םיבאשמ ול תכסוחו ןוגראל
 ראשית םינווגמ םינותנ םיליכמה עדימ יזכרמ
 לוצינה זוחא יכ םא ,דאמ ךורא חווטל הארנכ
 .םומיטפואהמ דאמ קוחר עדימ יזכרמ לש
 םינותנ לש בר ףקיה ללגב ,עדימה יזכרמ
 ןוויגה לשב ןכ ומכו תויומכב לודיגה בצקו
 ויהי .םיבשחמ לע ןעשיהל וכרטצי ,םינותנב
 ,וז הרשמל םיידועי םיבשחמ יאדוב הלא
 שי יכ ןובשחב חקלנ םהלש רוציה תסיפתבש
 ונניאש ןורכז ,םילודג ןוסחיא יעצמאב ךרוצ
 תפילש ורשפאיש הנכות ילכו דחוימב לודג
 לכ ןיב בוליש תורשפא ךות ,השירד יפל עדימ
 .תכרעמב עדימה יצבק
 הברת םישמתשמה תוברועמ יכ תופצל ןתינ
 ףולח םע ךופהי הצקה שמתשמו בחרתתו
 ויתושירדב רתוי םכחותמו ןמוימל םינשה
 תוברועמ קמעותש לככ .עדימה זכרמ יפלכ
 עדימו םינותנ ןוכדעו תריציב ןה םישמתשמה
 -יגב ךרוצ אהי ,ץבוקה ןמ עדימ תלבקב ןהו
 ןתכימתבו תולהנה תוברועמב ריהמו בר לוד
 תחא .עדימ יזכרמ לש םיבאשמה תלדגהב
 אהת םישמתשמה רוביצ דצמ תושירדה
 ףוריצו דוחיא ורשפאיש הנכות ילכ חתפל
 -ילמת ידבעמ עויסב ודבועש םיצבקמ םינותנ
 םימושיי ללוחמ ידי לע ונבנש םיצבק ,םיל
 ."םיינורטקלא תונוילג"ב רוגאה עדימו
 ןתוא ,דוסי תונורקעו תורטמ רפסמ תומייק
 :עדימ זכרמ םימיקמ רשאכ ןוחבל שי
 .זכרמה תמקהבש "תוחילשה"ו תורטמה .א
 .היצנטופב םישמתשמה לש םיכרצה .ב

 עדימ זכרמ

 עדימו עדימב םישמתשמ לש םיכרצה .ג

 .ץוח תורוקממ בשחוממ
 םישמתשמהמ תשרדנה תוברועמה תדימ .ד

 .זכרמה תמקה תעב
 .ןמוימ םדא חכב זכרמה שויא .

 .תורטמל םיכרצה ןיב בולישה תדימ
 .תואצותה תומיכ

 .םייגולונכט םיעצמאל השיגה תומאות .
 .זכרמה תומישמ תרדגה "תולובג"

 .ץוח ימרוג י"ע עויס תויורשפא .
 -דגומ של תובייח עויס זכרמ לש תורטמה

 -ימה זכרמל .תורורבו תוהוזמ ,תומושרו תור

 תובישחו ןוגראב תיזכרמ הדמע אהת עד

 תונויערב הלהנהה תכימתב אטבתת זכרמה
 תא חתנלו ןחבאל םג ןבומכ שי .םיבאשמבו
 -קיהו תתל עדימה זכרמ ךירצש ץועיה תדימ
 תדימ םג הבר הדימבו הזכש ץרעי לש ופ

 שי .זכרמה י"ע םינותנב לופיט לש תובכרומה
 לש םיידועיו םיידוחי םיכרצ םג ןחבאל
 -דומל םיכרצכ תונוש םישמתשמ תויסולכוא
 -וביעב םיכרצ וא םיפסכ ישנאל םיילכלכ םיל
 תיפרג הרוצב םינותנ תגצהבו םייפרג םיד
 שומיש לש תויורשפאה .הסדנה ישנאל
 יונישל םיתיעל תומרוג םיבשחמ ורקימב
 .זכרמה לש הדובעה תוטיש לע הטלחהב
 הבר תויאדכ הנשי עדימ זכרמ תמקה תארקל
 לודג ןוגראהש לככו םישמתשמ רקס תכירעב
 -להכ ןנכות םא ,רקסה תקופת ,רתוי בכרומו
 רתאל ךירצ הזכ רקס .רתוי הבר אהת ,הכ
 לע םג עיבצהלו עדימב םימייק םישומיש
 רקס .הלא םיתורישמ ןוצרה תועיבש תדימ
 תוברועמ תדימ לע עיבצהל םג יושע הזכ
 -תה ךילהתב ,םינוש םישמתשמ לש תשרדנ
 .ערימה זכרמ לש המקההו ןונכ
 -וימ עוצקמ ישנאמ בכרומ אהי עדימה זכרמ
 םירושיכה ןיב .םיידוחי םירושיכ ילעב םינמ
 הבישח רשוכ :המגודל ,ריכזהל ןתינ הלאה
 ימוחת-ןיב עקר ;עדימו םיכילהת חותינו
 רותליא רשוכ ילעב ;םימוחת בלשל ןורשכו
 ילעב ;םיילאיצנטופ םינכרצל ץועי רשוכו
 .םינפ יריבסמו הכרדה תלוכי
 רדמיהל תבייח עדימ זכרמ לש החלצהה
 .הנוב תרוקיבו הרקב םשל ולו תיתפוקת
 -שיה לומ תועקשה דומאל הכירצ תרוקיבה
 תורמל תאז ;וב שומישו עדימ רותיאמ םיג
 לש (תומכ עובקל) תמכל השק םיתעלש
 .עדימב שומישמ האצותכ תוחלצהו תויגשיה
 בחרתהל ,חומצל ,לודגל תפאושה הרבח לכ
 גואדל ,התלהנה תועצמאב ,תבייח חתפתהלו
 -ראב בושח םוקמ סופתי עדימה זכרמש רכל
 .ןוגראה תחימצל םורתל לכויש ךכ ןוג
 זכרמ יכ איה תלבוקמ אהתש יוצרש הסיפתה
 .ןכרצ לכל עויסו תוריש תדיחי וניה עדימה
 טירפ לבקל שקבמה חוקל/שמתשמ/ןכרצה

 ו

 ישנא לש םהינייעמ שארב דומעל בייח עדימ
 תוכרעמ תא םיננכתמ רשאכ .עדימה זכרמ
 "שמתשמה יניעב" טיבהל שי עדימה זכרמ
 תניחבב קר ונניא עדימ זכרמ .ויכרצ ןוחבלו
 יתודידי בושקית דקומ אלא "םינותנ לס"
 עדימה זכרמ לש ותקופת םא .םישמתשמל
 תקופת לע עיפשי רבדה המשל היואר אהת
 לכ רשאכ תאז .רורב לודיג לש ןוויכב ןוגראה
 טירפ לכל ריבס ןמז לכב תשגל לוכי שמתשמ
 ימל םג הריהבו הרורב ,הלק הרוצב עדימ
 -יש וא/ו עדימ רותיאל ןמוימו ןומא ונניאש
 .םיפוסמב וא םיבשחמב שומ
 ןיב הלועפ ףותיש שרוד חלצומ ערימ זכרמ
 תובישחל םיגרדה לכ תנבהו הרבחה יגרד לכ
 םיירשפאה םישומישו עדימה זכרמ יכרצ
 הזכ זכרמ לכב .עדימה-ירגאממ תושעיהל
 תא חתנל היהי ודיקפתש םדא תויהל בייח
 בייח הז םדא .שמתשמה לש עדימה יכרצ
 יגוס לכ םע ןויד להנל ויד רשכומ תויהל
 .המר לכבו ךרד לכב ,םייופצה םישמתשמה
 ,ןויאר יכילהב איקב תויהל בייח הז םדא
 םינוש םיקוסיע ילעב לש הבישח יסופדב
 שמתשמה תא םג ןווכל רשכומ תויהל בייחו
 -שומ ךרדב עדימ שקבלו לואשל ןמוימ ה
 .תלכ
 ילאוטקא עדימ ליכהל בייח עדימה זכרמ
 הנעיו ישומיש עדימ היהי הז עדימ .יטנוולרו
 לש םעבטמ .ךרד לכב הנלאשיתש תולאשל
 םייוניש םע דבב דב תונתשהל ערימ ירגאמ
 שיו ותביבסב וא ומצע ןוגראב םייגולונכט
 .םידעותמו םירקובמ יוניש יכילה לע דיפקהל
 רציכ םילמ רפסמ רמול קר רתונ ,םויסלו
 השק הדובע רחאל .עדימ זכרמ םילמגתמ
 תא למגתל שי עדימ זכרמ עיקשמש הכובסו
 הז גוסמ העקשה .וידבוע/וישנא תאו זכרמה
 -ימב תויהל לוכי לומגית .םיבר תוריפ אשית
 רתוי םדקתמ רושכימב - תודייטצה לש רוש
 לוכיו (רותיאו רועיז תוכרעמ ,םיבשחמ)
 .םידבועל םיירמוח םילומגתב םג אטבתהל
 תוטלתשמו תוכלוה עדימה תוכרעמש לככ
 להנמ לש ודמעמ רצבתמ ןוגראה לע רתוי
 הדימריפה תגספב (וידבועו) עדימה זכרמ
 להנמ לש וידיב הנותנה המצועה .תינוגראה
 רפסמ ינפל התיהש המצועל ההז ליעפ עדימ
 עדימ תוכרעמ יחתנמ לש םהידיב םינש
 .תוכרעמה חותינ יכילהת זמזב עדימ ורגאש
 רפסמ לדגיו ויבאשמ ולדגי זכרמה לדגש לככ
 יתורישב שומישל םישמתשמ לש תוינפה
 תא רתוי חיכוי עדימ זכרמש לככ .זכרמה
 ירה עדימ רוזחיא/רותיאו זוכירב ויתוחלצה
 .ןוגראה תבוטל ,ןוגראב הלעת ותובישח
 ,םיינרדומ םינוגרא יכ עבונ רומאה לכמ
 הבוחה םהילע תלטומ ,דרשיהל םיפאושה
 .וחפטלו עדימ זכרמ םיקהל

27 
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 בשחמב ירבע בתכ

 םילשורי תירבעה הטיסרבינואה ,תירבעה ןושלל גוחה ,ןנרוא יזוע

 ימנופה בתכל ףסונ שומיש

 ד

 ןנרוא יזוע

 דוביעל הטיש יתעצה א"ליא לש 11-ה סנכב
 ימנופ בתכב םיבותכ םהשכ םיירבע םיטסבט
 -בעה בתכה לע ימנופה בתכה תונורתי .(1*)
 :םיבורמ ,בשחמב דוביע יכרצל ,ליגרה יר
 ןץיא .תיעמשמ-דח ימנופ בתכב הלמ לכ *
 יוהיז תונויסנו תולובחת םושב טוקנל ךרוצ
 יפל התוא אורקל לכוי בשחמהש ידכ םינוש
 .בתוכה תנווכ
 תומישר תנכה ןוגכ ,תילולימ ןוימ תדובע <
 םיטסכט לש םיסקדניא ,תיבפלא יפל םילמ
 ןיאל הלק תישענ ,תויצנדרוקנוק וא םיכורא
 .רועיש
 םג תושעיהל לוכי וז הטישב םיטסכט דוביע =
 דדוב רקוח ידי לע וליפאו ,ןטק רקחמ זכרמב
 ךרוצ ןיא ןכש ,(ורקימ) ריעז בשחמב דבועה
 -וראו תוכבוסמ רזע-תוינכתבו קנע ןורכזב
 .תוכ
 ףוסמ לכב תושעיהל הלוכי המצע הדובעה <
 תומאתה וב וסנכוה אל םא םג ,בשחמ לכבו
 .תירבעה תואל תודחוימ
 םניא םיירבע םיטסבטל םינכרצהש ןבומ
 ,ימנופ בתכב בותכה יפוס רצותב םיניינועמ
 םינמיסמ בכרומ ורקיעבש ,ןימיל לאמשמ
 :הכמל הפורת ונמדקה .תויניטל תויתוא םהש
 ירבע טסכט טלקכ תלבקמה תינכת ונבתכ
 - טלפכ תנתונו ,ימנופ בתכב בותכה ,הזב
 תוירבע תויתואב ספדומ אוהשכ טסבט ותוא
 תינכת) .םילבוקמה אלמה ביתכה יללכ יפלו
 טסכטה תא טלפכ תנתונ יתבתכש תרחא
 יקנו אלמ ,ןובנ דוקינ דקונמ ירבע בתכב
 המכו המכ וב שיש ןקתמב ,ןכל .(תואיגשמ
 ידכ תחא תירבע תספדמב היהי יד םיפוסמ
 וליאו ,םיירבע .םיטסכטב תוספדה לבקל
 הנקתוה אלש ,םיליגר תויהל םילוכי םיפוסמה
 .תירבע תוא ללכ םהב

 סנכב הילע יתחווידש ירבעה בתכה תינכת
 -בהל הונדמיל הנורחאלו ,זאמ הללכוש ל"נה
 ולא .(2*) תולודגל תונטק תויתוא ןיב ץח
 טסכטה וליאו ,ןהש ומכ תוראשנ תונורחאה
 -יטל תויתואב ןימיל לאמשמ בותכה ,ימנופה
 -ימ ספדומה ירבע טסכטל ךפהנ ,תונטק תוינ
 -עמ תילכתל השענ הז לולכש .לאמשל ןימ
 בשחמ יסרוקב םירומו םידימלתש ידכ :תיש
 -ונשרפהו תורעהה תא תירבעב בותכל ולכוי
 תוולנכ תושרדנה ("היצטנמוקוד") םהלש תוי
 םיסרוקב לבוקמש יפכ ,תילגנאב אלו ,תינכתל
 םילוכי וז הביתכ תטישלש וילאמ ןבומ .הלאכ
 .(5*) םיבר םישומיש דוע תויהל
 | הבתכנש הרצק תינכת לש המגוד ןלהל
 לש  בשחמב |הדובעל 454!  תפשב
 םיפוצה רהב |תירבעה | הטיסרבינואה
 םיירגוסבש תורעהה .(4* ,?חחו6 750)
 בתכב ,רומאכ ,תירבע תובותכ םיבכוכמה
 הביתכ .ןימיל לאמשמ תונטק תויתואב ,ימנופ
 תירבעב קרבמ תביתכל המוד ימנופ בתכב
 ילעב םירצומ לש תומש ןומיסל וא ,ל"וחל
 בתכהש אלא ,תוירבע אל תויתואב ירבע םש
 ,םירורב םיללכ יפל רתוי ןגרואמ ימנופה
 .(5*) תירבעה ןושלה הנבמ לע םירמושה
 לש הלא תורוש תאירקב השקתי אל ארוקה
 תינכת ךרד תרבוע וז תינכת .(6*) תורעהה
 ונאש טלפה איה האציתהו ,ונלש 8
 .ןאכ אבומ אוה םג רשאו ,וב םיניינועמ

 תורעה
 -יטל תויתואב ירבע עדימ דוביעו רוזחא" האר ו

 ,(הטינומ ףסוי ךרועה) תואצרהה ץבוק ,"תוינ
 הפיח ,םינותנ דוביעל 1ו-ה יצראה סנכה
 .440-431 'מע ,1976 ז"לשת

 הארוה-תרזוע ,רזיירק ילרואל הדומ ינא (2
 -בעה הטיסרבינואב ,חורה יעדמל הטלוקפב
 .הלא םילולכשב ידיב העדיסש ,תיר

 0ז-) ארוק ןלא 'פורפ לש חוויד המגודל האר (3
 םיברועמ םיטסכט תביתכל ולש תינכת לע (6
 ,תיש"פח תירבע תונשלבב תילגנא-תירבע
 עיצמ אוה ןיאש אלא ,ילגנאה קלחב ,(2)1984ו
 אוה .(םיישק אלל האירקל ןתינה) ימנופ בתכ
 תואב תחא הבותכ תירבע תוא לכ קתעתמ
 הלאכ םילמ חונעפש המודו תחא תיניטל
 ,רתוי הברה השק (המגודל ,ההגה יכרצל)
 םינושארה תונורתיה 3 תא רסח ותויה דבלמ
 .הלעמל ונמנש ,ימנופה בתכה לש

 ליגרת לש רתוי ןנגוסמו דבועמ חוסינ והז 64
 סרוקב הדימלת ,גרבדלוג הימרכ הבתכש
 ,תירבעה ןושלל גוחב ןתינה ,"תונכתו ןושל"
 תינכתה .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
 לש היתוינמת תא תשפחמו טסכטה תא תקרוס
 לכ לע תחוודמ איה .וב תחא תשקובמ תוא
 -ידומ ףוסבלו ,תאצמנ איה הרוש וזיאב תינמת
 .תוינמתה רפסמ תא הע

 תויתואה לש יקלח חתפמ קר ןאב םושרא 5

 ראשה לכ .ימנופה בתכב ונתוא תושמשמה
 ,א=ח ,'=א :לבוקמה יפ לע ישוק לכ אלב ונבוי
 .[=(תילאמש)ש ,5=ש ,ף=ק ,6=צ ,=ע ,69-ט
 -ב "ןמיסה ספדומ ונלצא תירבעה תספדמב)
 .(א

 ומצעב דומעל ןייעמה לכוי םיחסונה ינש יפלע 66
 ףיסוהל יואר .ימנופה ביתכה יללכ ירקיע לע
 לע תינדפק הרימשב ךרוצ שי םנמא יכ ןאכ
 ינשלב ןוימ תודובעב םיקסועשכ הביתכה יללכ
 -בר ידיל וא תויועט ידיל אובנ ןכ אל םאש)
 א 48 תינכת לבא ,(הז ביתכב םג תועמשמ
 ,ביתכ תואיגש לש םיגוס הברה יפלכ תינלבוס
 טסכט לבקל ידכ קר הב םישמתשמשבכ ןכלו
 ביתכה יללכ לע האלמה הדפקהה ,תירבעב
 תורעהה ויה ול םג ,המגודל .הבושח הכ הניא
 ,הנבמ לש תואיגשב תובתכנ ןלהל המגודבש
 ןמ הלימו ,ךכמ תמלעתמ א1/8 תינכת התיה
 הכירצ הנבמה יפלש ,"תשקובמ" ומכ ,טסכטה
 ונייה) יוארכ תספדנ התיה ,חופטףףטפו בתכיהל
 ,יוארכ אלש תבתכנ התיה ול םג ("תשקובמ" -
 לע דיפקהל שיש וילאמ ןבומ וווטצטףטצטו ןוגכ
 םא .הרקמ לכב םירוציעה לכ לש ןובנ ןומיס
 ."ש" אל םינפ םושבו "הס" לבקת <וו בותכת

 קזספזגחו אא ם (1חקטז. (כטוקטו. 4. 8)
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 דת םזאתפפ 60
 ךיח6 4/.11.5. טו-ששטסא]ץ חטואפןטזזטז, (ס חוק סז
 1ח5100ז, 1646005 500 ססתוקטוסז סאטסטזוטטפ הח6
 :חשספזסזפ וח ססחוקט(סז 0סחוקהח165. 11 [6טסה[-
 וע זטססחוחוסח65 קזס6ט615 6]3[8%81 [סז [וט005-
 וחש, 6סחוקההו68 60ה5100ז60 טע (ם6 קטס]ופחסז

 10 06 8006 [גא6-סטסז 0800168105. הח6 הסה--

 1.5./\. - סז08100 00 חו קטזסז קז00 01 6
 (סז !וס6חפוהַק סז !חוקסז1הזוסח. (סחוקטוטז 10510-

 סז קטט!וףחסזפ ותטו16 15780[ םזחופ 10 פטסחוו[
 ןווטזהזטז6 8ח0/סז 5םחוק|65. 5וחסס 5]608 תה6
 טס6מ 60ת%טתוה166 08560 סח זתו5 קטט]ו63זוסח 5
 ז600 תו ו6ה0811005, ץסט חוץ ט6 85866 טזוחפ
 [0!ןסוצ-טק 10 6006טהוסח1 619וחו8 סז 3טקק1ץ 6-
 הוסהפוז81ו005 01 50/0816. 1 הטקס 15 סחט וחה-
 קסזז8חז 80000 ה098חזַהס 0 ףטסזץוחַק (סחוקוג-
 (6ז 1ה5:00ז הטסטז וח10ז656 \ח ץסטז 6סתו קט סז-
 סזו6חז66 קזס0₪015: 106 58016 60 תו קח ץ 3ץח6ו-
 68108 8 וא66%1ע 60!טחוה 1081 ז686065 6 חוו|!וסח
 680015 0[ ₪!ח8חסו4| קהק65 01 [8ז80 חסופק8ק-
 05. /4 9והָק|6 תוסהזוסת !הסז6 6הה קח
 ותסטפהה65 0[ וחףטותספ [זסתו קס16הזו8| 61
 6טפ(0806%. 0ה1800: זגהא|ץתה 26ז0זצ0ח,
 קז6866ה1, 60חוקטוסז 1051607, 3006 (0זטקסזץ

 51., [/180ו80ה 1 1. 188.



 ', םתשזוש ) ;

 (* 73%%878 986 6056 " 0 " %6-1ה 303-6616 ש-י66% " 2 " %607-1 הּב-ק616 %)

 את1זש א(8,סז,* אשפה 2-5086 ',א:4): - 4

 (* ֶהס4ב83 231 )3-6ֶבַָש 1-51ָשָשטטה, ש-י1:אעס %807 6056 הב-ק616 %)

 סהאססהבהה ואש < ז אקשד , םטדסטד ,4,8).

 ט ל ק ה

 קהתססהבה'1 אש ( 1 אסשד , םשדקטד, 7
 (* /3079320% 831 ה01%%3ב3הה10ה *)

 שגה
 םד, םד1 : 02

 םחשאה, 574502 |: 02₪8א0%+:1.. 101 0 2
 ו א 2 אז;

 4, 8 2 ךשאד;
 6* /%%א313ב% הב-%סאהת1% (י81ה %טעה קסס6פ0ע73 הח1קס860%) *%)

61% 
 "סא ::=1 דס 10 פס

 61א
 בש: 11:=' 7: 5 6א8=:1::2 %)

 (* ה100עַש ה3-הבה אז3בא1ה - אספה ! +%)

 אפ;
 (* 1"7י3% %8608 4056 ה3-0616 +%)

;1:1 
 אה דא( 1 %ם%8 734-6080 ? -');

 טחנת = אסז ם א( 1אקשעזג פס
 שא

 הש( 5ח₪1111): 14
 =אפ;

 ו אה דש! א;
 6(* 02188% %67 ה3-0056 %8-5-%ס0%אס ָט1אא03%5ש ה%063-3'י0% %)

12 :1 

 אהא דו א( 188 %506 86086 44-קם|(6?')/
 אק41 = אסז ם0 א(:אקשטז) פס

 שא

 השהפ ( חו: 11 112
 =₪ם :

 א: ₪8 ד( א:
 (* ה5178% 733-י0% ה3-ה50008%% *%)

 אא1ד וא( 'יש120 יסז יאזז4א 8005606?'):
 הא542%0ד ) ;

 השג; אה ד א:

 א555ד (4, 5₪1) ; השאה 1זש(2, םהשא5) ;

 (* %13ב5261 הֶה3-%0%אהג1% 1-הבַא6בַבּבא הּב-ה11110 ה3-הא110% 0 ז %)

 = א: =1/

 (* 15237 הב-%3הה1ש40% 41ההבהה6 5 0, ה15' ה3-%עתה פ5 א %)
 אחנוש אסז 5₪0684) פס

 פ561א
 אקחת6= אסז 50(א(8(0) םס

 61א

 1= אסז 505664) זחשא
 204, ד

 (* 5-1ע13* 6 ₪0(% שט6% 110ההסש ב"1יב יבאס81 ₪05 %)

 1= םז1=םז
 דח=שא
 א

 =אפ

 =א9 2

 השב( א(0) : אקחק1זש א(8); | א: =

 =אס :
 אא1דש א(. ' ₪4-יסז 018607, 0:47 קמ0)'18

 טה1ד=(יא0215 8-ע1אאבה: 66070 א0ז7ז1 !!  ₪א4-ז0686יסס 6

;(0)055)08 ;(0)055)0)4 
 =אפ

29 
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 קחס6האב" | אוצמ( 1אקטו ,סשדפטד, 4,8).
 (* םינתשמ לע תוזרכה

 הא

 סד, םד1 1 02

 תש, זן . הק₪א46%צ:1.. 101 0- 0;

 צו א 2 אד;

 8 : ךשאד;

 (* (תדרפנ הרודצורפ םוש ןיא) תינכותה תלחתה

 םשסנא

 סה 1=:1 זס 10 פס

1% 

 פתש16: 11:='* 7, שתק[ 1 =
 (* ! הבוח - םיכרעמה יוקינ

 אפ;
 (* טלקה קץבוק םש תאירק

1:2 
 אטא1זש(א('860  %ם8 360-6080 ?
 אחת =  אסז םסוא(1אקטזגנ  םס

 םשסזא
 אשה( 12 12

 םאפ,;

 הש6כ( א; אחזדש(.א;
 (+ תואצותה אבתכ י > וכותבש ץבוקה םש תעיבק

1:2 
 אה 1דש| א('786 %58  8086 ה6-קש|[0)'?6

 אשת =  אסז םבא(1אקשד) פס

 שא

 הבס( חשמל[ 11: 12

 אפ;
 הא; אחז( א;

 (+ תשקובמה תואה תריסמ

 טא1דשוא('א6120 אסז אהזזב 0ש0?'):

 השה5(םד);>

 58( א; אחז( א;
 (+ טלפה םשל " 8 " תאו טלקה םשל " 8 " קבוק תא רשק +%)

 א555ך 60, 5 451) ; אאא דש(, 5468₪) ג
 (+% םז תוליכמה םילמה תקתעהל תינכצתה יבלש +*)

 4: 2 א: 2
 (*+ א-ב הרושה 'סמ ,שט-ב הנמיי תוינמתה רפסמ +)

 טחתוש אסד 8(₪0-6) םס

 שא
 טבת=  אנז 500א8(6)  םס

 56 1א
 15  אסז 8(₪0-60) זחשא

 ה 204, ד
 (+ ₪0 ירחא האירק עונמל שי 50%(₪א תאלולב +)

 := םדז1=םז

 זחפא

 םססזא
 אה1זשוא(ם,םז,'  אזשפבה ם-%086 ',א:4)ו 4: =

 =אפ ;

 =אס ;

 הש .א(8) 2 אח זס א( א: =א+2

 =אפ;
 אא1דשוא(5.7 34 -אסז ₪א0ק180', 1:4, 2

 (% טלפה ץבוק םש רוכזאו ,םויסל גצה לע העדוה +)
 א₪קה1דש('1021א%א 4: 0ה4א8ז1 !! ₪42 -זס64אסז 8-8096 ',57858₪) 2

6.055 080: 605 
 =א%ם .



 מ"עב םימ תרבח ,תורוקמ ,רדב .י

 הנכות

 תקפסא תכרעמ בושחימ
 תיצראה םימה

 1.ו8-כ 82/83 תנשב הקיפה "תורוקמ" תרבח

 .ק"מ דראילימ
 :ק"מלמ ,תיתנשה םימה ינכרצ תוגלפתה
 750 | - תואלקח
 270 | - ינוריע
 60 | - הישעת
 וסס |- הרדחה

 םתקפסאו םימה תביאשל היגרנאה תכירצ
 ,הנשב ש"טוק דראילימ 1.5-כ התיה ןכרצל
 .הנידמב למשחה תכירצ כ"הסמ תינימשכ
 -תמב קלד תונוט 3,000-כ וכרצנ ךכל ףסונ
 .למשחה תשרל םירבוחמ םניאש םינק
 -כ "תורוקמ" תרבחב הביאשה ינקתמ כ"הס
 ךותמ ,ט"ווגמ 400-כ לש ללוכ קפסהב ,0
 -שארה הביאשה תונחתב ט"ווגמ 100-כ הז
 .יצראה ליבומה לש תוי
 ,םילבח 4 תועצמאב תעצובמ םימה תקפסא
 - תילוארדיהו תיפרגואיג הקולחל םאתהב
 ,ףסונ לבח .בגנו זכרמ ,ןופצ ,לילגה לבח
 תישארה תכרעמה לועפת לע יארחא ,ןדריה
 ,ריפס תונחת הז ללכבו ,יצראה ליבומה לש
 .(108") ישארה הכלוהה וקו ליבומה תולעת
 עצובמ םילבחב םימה תקפסא תכרעמ לועפת
 -בקנה ץחל ירוזאו םימ ילעפמ לש תרגסמב
 -לוארדיה םילוקישל םאתהב ללכ ךרדב םיע
 .םיי

 תורבעומה םימה תויומכו םינקתמה תלעפה
 םיעבקנ ,םילעפמ ןיבו ץחל ירוזא ןיב תרנצב
 ,םיילוארדיה :םילוקיש רפסמל םאתהב םויה
 .'ודכו (ןקתמ תונימז) םיינכט ,םייגולורדיה
 ולאכ תוטלחה לבקל ןתינ תוטושפ תוכרעמב
 -רעמב ךא ,םוקמב ליעפמה ילוקישל םאתהב
 -ולח רפסמ תומייק ןהב ,רתוי תובכרומ תוכ
 שי ,םימ תקפסא וא/ו םינקתמ תלעפהל תופ
 םיטרופמ םיילוארדיה םיבושיח עוציבב ךרוצ
 -חמה תועצמאב ללכ ךרדב םיעצובמ הלאו
 .בש
 קלחב (ז"ועת) ןמזו סמוע ףירעת תלעפה
 תפסוהל האיבמ ,הרבחה ינקתממ לודג
 ,ןקתמה תלעפה ילוקישב ףסונ בושח טנמלא
 .הממיב הלעפהה ןמז אוהו
 ןורתפל םויכ תושמשמה בשחמה תוינכת
 רתופ :ןה םימה תקפסא תכרעמב תויעב
 ז"ועת יחותינו ילוארדיה רוטלומיס ,תשר
 .םינוש
 ,01-ווח6 תרוצב םויכ תוצרומ הלא תוינכת
 תורטמ יתשל תושמשמ תואצותה רשאכ
 :תוירקיע
 ;הדשב םיילועפת םייוניש עוציב =
 -פסא תכרעמב םייוניש עוציב וא חותיפ <

 הפלחה ,םיווק תפסוה - ומכ ,םימה תק
 םייוניש ,הביאש תודיחי לש הפסוה וא

 .'ודכו ץחל ירוזאב

| 

 םויה םימייק םימ תקפסא ילעפמ רפסמב
 תועצמאב םיטלושה הרקבו דוקיפ יזכרמ
 ךותש יופצ .הדשה ינקתמ לע יזכרמ בשחמ
 םימה תקפסא ינקתמ תיברמ םינש 2
 ,דוקיפ יזכרממ םיטלשנ ויהי "תורוקמ"ב
 השעית םימה תקפסא תכרעמ תלעפה רשאכ
 הנכות תועצמאב ,תמא ןמזב | ,סח-|וחט
 יבלשב םויה תאצמנה ,המיאתמ תילמיטפוא
 .חותיפ

 (%6!06150") תשר רתופ

 תקפסא תכרעמב םויה לעפומה תשרה רתופ
 פא לש תינכת לע ססובמ תיצראה םימה
 .רבוקנווב היבמולוק תטיסרבינואמ רלואפו
 ,סרייאמ .סו ןמרלק .נ י"ע החתופ "תורוקמ"ב
 םינקתמ תללוכה תבחרומ תשר רתופ תינכת
 הסינכ םע תוכירב ומכ ,םיפסונ םיילוארדיה
 -חאל .טלפהו טלקה ינותנ וללכוש ןכו תיליע
 י"ע ל"התב תשרה רתופ תינכת הללכוש הנור
 ומכ ,םיפסונ םירזיבא תללוכ איהו (3) סיוו .א
 םג הבחרוה תינכתה .ץחל ירבושו ירמוש
 .םיווק תויולע ומכ םיילכלכ םיבישחת עוציבל
 תכרעמה ינותנ תא לבקמ תשרה רתופ
 םייוסמ תוכירצ ךרעמ רובעו תילוארדיהה

 םיפוגמהו תובאשמה לש ןותנ הלעפה בצמו
 -ולכ ,תשרה לש ילוארדיהה ןורתפה תא ןתונ
 תובאשמהו םיווקה לכב תוקיפסה תא רמ
 .תשרה יתמצ לכב םידמועה תאו
 תשרה רתופ לש תואוושמה תכרעמ ןורתפ
 -ירזה רשאכ ,ןוספר-ןוטוינ תטיש לע ססובמ
 -ןזיי,ד .תחסונ יפל תבשוחמ םיווקב המ
 .סמאיליוו
 תסחזגת תפשב הבותכ תינכתה
 .18א14341 "תורוקמ" בשחמב

 תצרומו

 םישורד םינותנ
 תראותמ 1 'סמ רויצב .םימ תשר תמיכס .א

 תצרהל םימ לעפמ לש תינייפוא המיכס
 .תשר רתופ

 :תכרעמה יביכרמ תרדגה .ב
 וא הכירצ) הקיפס ,יפרגופוט םור -

 ;םיתמצב (הקפסא
 -וקה לש ךוכיחה םדקמו רטוק ,ךרוא -

 ;םיו

 ;םיחודיקבו םירגאמב םימ יסלפמ -
 ;02-ף-ו 0-11 ימוקע :תובאשמ ינייפוא -
 ;םירזיבא םוקימ -
 .םיפוגמו תובאשמ לש הלעפה בצמ -

 םימ לעפמ לש תינייפוא המיכס :1 רויצ

 220 003 03 /2 טס

 7ק71 קדש

 (3) ומיד הדש

 קשרדש

4 "7/// 0/6/42 

 הלמ רעש

4 

6057 0575 483] 0796 07% 0 
// 

40 0 | (0 0 0 0 

1 



512 

 תואצות
 לש ילוארדיה ןורתפ ןתונ תשרה רתופ
 תא ללוכ הז ןורתפ .םייוסמ עגרב תשרה
 :םיאבה םינותנה
 ;םיווקהמ דחא לכב תוקיפס .א
 ;םיווקב דמוע ידספה .ב
 תוכירבל תוסנכנ וא תואצוי םימ תויומכ .ג

 ;םירגאמל וא/ו
 ;םינכרצל תקפוסמ םימ תומכ .ד
 ;תובאשמה לש הדובע תודוקנ .ה
 ;הדובעה תדוקנב תובאשמה תוליעי .ו
 :היגרנאה ידוביאו היגרנאה תכירצ חותינ .ז

 ;%7ב םיווקב ךוכיח דספה -
 ב"הסל יסחי %-כ םיווקב ךוכיח דספה -

 ;תכרעמב ךוכיחה דספה
 תיגרנאל תובאשמב היגרנאה תקולח -

 תזבזובמ היגרנא ,םימה לש המרה
 -ובעה תדוקנב אל הדובעמ האצותכ
 תוליעימ האצותכו תילמיטפואה הד
 ;תכרעמה לש 100%7מ הכומנ

 ללכל תיסחי ,הבאשמ לכב יסחי דספה -
 ;תובאשמב םידספהה

 .תכרעמב םידספהה לכ םוביס -

 ילוארדיה רוטלומיס
 חתופ (קוקטצוח) ילוארדיהה רוטלומיסה

 .(1) סרייאמו ןמרלק .נ י"ע "תורוקמ"ב
 תלועפ תא המדמ ילוארדיהה רוטלומיסה
 אוה .הממיל ללכ ךרדב ,ןמז ךרואל תכרעמה
 החיתפ לש עוציבל תודוקפ לבקל לגוסמ
 לש תודוקפו םיפוגמו תובאשמ לש הריגסו
 .הכירצ ייוניש
 תשרה רתופ תא הדוסיב הליכמ תינכתה
 .[סזוזגח תפשב איה םג הבותכו
 םישורד םינותנ
 םישרדנ תשר רתופל םישורדה םינותנל ףסונ
 :םיאבה םינותנה
 סלפמ ללוכ ,םירגאמבו תוכירבב םימ חפנ -

 ;ילמיסכמו ילמינימ
 ןמז ךרוא לכל ,םיתמצב הכירצ גוליפ -

 ;היצלומיסה
 :הלעפהו דוקיפ ינותנ -

 םאתהב תובאשמ תלעפהל תוינתה
 בצק ,הקיניבו הקינסב תוכירב יסלפמל
 ינמז ,הקינסה תכירבב םימה סלפמ יוניש
 םיווקב הקיפס ,םיתמצב ץחל ,הלעפה

 .םיפוגמ תלעפהל ל"נכ תוינתה -
 תואצות
 -ה  רוטלומיסהמ תולבקתמה תואצותה
 םעפ לכב תשר ןורתפ תוללוכ ילוארדיה
 -הל םדוקה ןורתפל םרוגה עוריא שחרתמש
 יוניש םה הלאכ םיעוריא .ןוכנ יתלבל ךופ
 םייוסמ הבוגב תכרעמב תוכירבה תחא סלפמ

 תשר רתופ תצרה לש רצוקמ טלפ :ו הלבט

 22 ברכש ו זגהש ו00- ] 6 ן א ז ם ה א ג ז [ א

 אג( :4 זס (א) +ממ) (אב/ה) (א/5) . אס. א ם 0 6 5 - ן6ווסזה ק125 זצק6 ה1אא6שזםה :ןשא צגו(ם6זזצ %

8-2 [2.2 2 0 0 -3 2 1 1 
 * - 4 5 0 ב00. -4% -1.17 4 ןי 5 ב ב < 0 ב00- | 6% -1.10- 77 | 2? 2 0 3 -00 300- 9 -5.6500

 7 7 10 וו 100.00 300. -5 -0.5% | -1% 6 6 8 160 0 3500. -ץ5 -0.33 7 5 5 5 8 0 300- ך.* .8 5
 ַּפ פ 13 15 0 200. 20.5 0.וו סבו 8 8 3 1- 0 200. -46 -0.%<3 3
 ןב 12 17 18 ה 0 300- -9 -1.7ד 7 12 1 ןז 61 1 0 200. 146 076% 1.3 1 1 ןז 1 0 200. 406 0-06 +3 וס 10 15 17" 0 20. 20.5 0-16 041
 1. ן3 18 19 -.0ס ב00. -79 -2.07 6
 15 1< ןפ 21 20.00 200. -9 -1.645 | 7
 16 5 21 22, 0 ב00. - 393 -1.95- 7
 17 18 22 2% "2 200. 0 -נ2 -
 18 ןז 8 6 0-00 300. פט ס.בו 41
 ן9 06 8 06 00 100. 0 0.בו 3
59 1.59%- 71- -300 0 %>%>2 6% 168 20 
3 1.1>6 20.3 .200 0 26% 66 5 21 
 22 ופ 2% 27 0 356- 71 -0-71 - -\.א

 2ב 20 2ז 8 1-00 20. -9 -59 -%-
 2% 21 28 בב 10.00 250. -2 -5 -3.
 25 22 1< ןב 100 סב. 11 0.05 -
 26 םב 6 5 1.00 112 2.2 0.09 -9נ.
 27 26 ד 5 100 1 1706 0.0< 3
 8 5 9 6 1.00 10 146 0.05  -84ו.
 29 26 12 11 1.00 0-2 5 0.05  -9י.
 10 קד 16 וז 1-00 0 158 0-05 -זג.
 ב1 28 2 ן9 10 ןססנ. 0 0.06 -:.

 32 0 ב5 36 ו. 100- 116 0.06
 3 בט 23 22 ן.ס0 100. 2 0.08 1
 = בו 26 6% 1-00 1. 22.8 0.10 1
 ב5 2 2 26 100 112 12 0.06 -1

 16 בנ 29 8 00 ןטטט. ןק.ז 0.06
 בד 6 2 10 ו-00 101 131 0.06 ..
 8 5 בו ב0 וג.00 100 118 0-00 ָ-.
 39 36 36 בב 100 ו יינימ 113 1-13 ם1-
 0 בד 38 6 ו-0 1002 17 0.06 -%-
 1 38 3% 3 020 300. -אביז -ננ2 -ן.

 האיצי וא הסינכ ,(מ?ס 50:ב = המגודל)
 .תוכירצב יוניש ,הבאשמ לש הלועפמ
 -ירצ לש טרופמ םוכיס לבקתמ הצרהה ףוסב
 .הצרהה ךשמ היביכר לכ לע היגרנאה תכ
 רוטלומיסה רשפאמ תשרה רתופל האוושהב
 -עפהה תוינידמ לש קייודמ חותינ ילוארדיהה
 שומישה לש דחוימבו ,דוקיפה תכרעמו הל
 תולעה אוה ירקיעה ונורסח .הריגאה חפנב
 .הובג הצרה ךשמ בקע תיסחי ההובגה

 תכרעמל יתנש לועפת לדומ
 תישארה םימה
 .א ,סרייאמ .ס י"ע "תורוקמ"ב חתופש לדומה
 יביטרפוא לדומ גיצמ (2) רדדימ .נו רימש
 .תיצראה תכרעמב הלעפה תוינידמ ןונכתל
 :תואבה תובושתה תלבק רשפאמ לדומה
 בשחתהב תכרעמה לש יתנש לועפת *

 הביאש יצוליא ,תוילוארדיה תולבגמב
 ןמ הרדחהו הביאש תויופידע ,תרנכהמ
 .םירפיווקאה

 השירד ומכ ,םיינוציק םיבצמב לועפת *
 -בהמ תילמינימ וא תילמיסקמ הביאשל
 הביאש תונחת רפסמ ילב הלעפה ,תרנ
 ."'ודכו תוישאר

 לכב ק"מ/ש"טווב םימ לש ילוש ךרע *
 .תכרעמב הכירצ תדוקנ

 וא תלדגהמ האצותכ היגרנאב ןוכסה <
 -וזיאהמ דחא לכב הקפהה רשוכ תנטקה
 .םיר

 העפשהה תא ןוחבל ןתינ ,תשר חותיפ <
 -עמב תונוש חותיפ תועצהל תילועפתה
 .תכר

 םאתהב ,םירפיווקא לועפת תוינידמ <
 תושירדו ןגא לכמ הקפהה יצוליאל
 .הרדחהה

 -פאמ הניאש ,לדומה לש תירקיעה ותלבגמ
 וחוסינמ תעבונ ,וב בחר שומיש םויכ תרש
 לעופב םימה תכרעמ .תיראיניל תונכת תיעבכ
 לע תוחנה רפסמב ךרוצ היהו תיראיניל הניא
 תינכת לש תיראיניל תנוכתמל המיאתהל תנמ
 .בשחמה

 תילמיטפוא הלעפהל הנכות
 הרקבו דוקיפ יזכרמ לש
 המוצע תומדקתה הלח תונורחאה םינשב
 ךות ,דוקיפ תוכרעמ לש בושחימה יעצמאב
 תיתועמשמ הדרוהו בושיחה רשוכ רופיש
 .תויולעה לש
 יזכרממ תולעותה אולמ תא קיפהל תנמ לע
 תא לצנל שי םימ ילעפמ לש הרקבו דוקיפ
 תנמ לע וב רוגאה עדיהו יזכרמה בשחמה
 הרוצב תטלשנה םימה תכרעמ תא ליעפהל
 םינושה םינקתמה תלעפה ,ונייה ,תילמיטפוא
 ,הממיה ךשמ ('ודכו םיפוגמ ,תובאשמ)
 לע הרימש ךות ,תוילמינימ לועפת תואצוהב
 .הקפסאה תונימא
 רפסמ החכוה בלשל ועיגהו וחתופ םלועב
 לש יתימא ןמזב ילמיטפוא לועפתל תוטיש
 ,תודמלנ הלא תוטיש .םימ תקפסא תוכרעמ
 םימה תקפסא תכרעמב ןמשייל המגמ ף
 ."תורוקמ" לש
 לדומ חותיפב לחוה 1983 תנש תיצחמב
 ינקתמ לש תילמיטפוא הלעפה רשפאמה
 -יעי ,םינתשמ הכירצ ינותנל םאתהב הביאש
 לדומה .ז"ועתו תובאשמ לש תיטגרנא תול
 החלצהב קדבנ יראיניל תונכת לע ססובמה
 .םימה ילעפממ דחאב
 תוליעפ תננכותמ תובורקה | םייתנשב
 ,תמלשומ הנכות חתפל הרטמב תיביסנטניא



 הלעפה תינכת תלבק ,הכירצ תיזחת תללוכה
 -ובמה יתימא ןמזב הלעפהל תינכתו 6
 -חמב הלעפהל םאתות הנכותה .סח-!:הט תעצ
 .דוקיפה זכרמב ןקתויש ינימ וא ורקימ בש

 חותיפו היגרנאל תואצוה
 ז"ועת יפל םימה תכרעמ
 ףטוש שומישב םיאצמנו וחתופ 1983 תנשב
 ,.?1. תפשב תובותכה בשחמ תוינכת רפסמ
 היגרנאל תואצוה בישחת עוציב תורשפאמה
 .ז"ועתל םאתהב םימה תשר חותיפו
 :םישומישה טוריפ
 ףירעתל םאתהב למשחל תואצוה טוריפ .א

 תואצוהב ןוכסח ינדמואו ,ז"ועתו ליגר
 .ז"ועתל רבעמה רואל

 -בועה םינקתמב סמוע תטסה לאיצנטופ .ב
 .ז"ועת יפל םיד

 -יא חפנ תלדגה ומכ .םימה תשר חותיפ .ג
 -תהב ,'ודכו הביאש תודיחי תפסות ,םוג
 .ז"ועתל םא

 לע ותעפשהו סמוע תלשה לאיצנטופ .ד
 .םימה תכרעמ

 םוכיס
 תלעפה לועיי םשל בשחמ תוינכות חותיפ
 לחה "תורוקמ" לש םימה תקפסא תכרעמ
 .70-ה תונש תליחתב
 ילוארדיהה רוטלומיסהו תשרה רתופ תוינכת
 תוינכתה .1977 תנשמ לחה שומישב תואצמנ
 תוכרעמ לש הלעפהה חותינ תורשפאמ
 היגרנאה תכירצ לש הקולח ,םימה תקפסא
 לועפתה לועייל תועצה ,ןוכסחה תויורשפאו
 תרדגה ןכו םוגיאהו הכלוהה תכרעמ חותיפו
 .הרקבו דוקיפ תכרעמל תוינתהו תושירד
 תונש ףוסב המלשוהש תפסונ בשחמ תינכת
 תכרעמ לש יתנשה לועפתה לדומ - 7סזה
 -עמל תומאתה-יאב הקול - תישארה םימה
 החוסינמ תובייחתמה תוחנהה בקע ,תכר
 תינכתה ןיא ןכל ,תיראיניל תונכת תיעבכ
 .ףטוש שומישב תאצמנ

 תילמיטפוא הלעפהל הנכותה
 ןמזב םימ תקפסא תכרעמ לש
 תאצמנ ,סח-!זח6 תרוצב יתימא
 -עו םיינושאר חותיפ יבלשב
 יזכרמב תלעפומ תויהל הדית
 .םייתנשכ ךות הרקבו דוקיפ
 הדובעב תושמשמ תופסונ בשחמ תוינכת
 -תל םאתהב היגרנא תואצוה ןדמואל תפטוש
 -לשהו סמועה תטסה לאיצנטופ בישחת ,ז"וע
 .דועו ,הרבחה ינקתמב ות

 תורפס

 1. - 0!טחחפת, א. בח0 א[טקטז, 5. 717051א1 - 3
 (סחוקטוסז זסקזפחו [סז 16 5וחוט1גזוסח 0[ 6
 קסזבווסח 0[ קוק6 אסושסזאפ [סז \/גוטז 5טקק]ע
 או6%אסזסו \/בו6ז 60. 1.16, ₪6קסו אס. 231.26] ,

 טקטפז 0.

 לועפת לדומ .רדימ .נ ,רימש .א ,סרייאמ .ס 2
 תרבח תורוקמ .תישארה םימה תכרעמל יתנש

 .1979 ינוי ,מ"עב םימ
 תשר רתופ בשחמ תינכת .ורג .ט ,סייו .א 3

 ,שמתשמל ךירדמ .(?סוטז) םימ תוכרעמל
 לירפא ,4/83/13 ,מ"עב םיצעוי םיסדנהמ ל"הת
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 םילשורי ,מ"עב ןור-לפ ,בירג רדנסכלא

 -ל תיביסרוקר השיג העצוה
 ןמז .תובותכה בושיחב ןוימ
 -ורפ אוה להונה לש עוציבה
 םיטירפה תומכל ילנויצרופ

 -לע עפשומ וניאו םיניוממה |
 .תירפסמה םתוגלפתה ידי

 אוה תובותכה בושיחב ןוימ לש עוציב ןמז
 (1) םיניוממה םיטירפה תומכל ילנויצרופורפ
 םחטש לע דיחא ןפואב םיגלפתמ םהש יאנתב
 ,הדיחא הניא תוגלפתההו הרקמב .ירפסמה
 ילנויצרופורפה ךרע לא ברקתמ עוציבה ןמז
 .עובירב םיטירפה תומכל
 ךילהת לש היצקנופכ םיטירפה תוגלפתה
 .הזב רזעיהל הסננ .העובק הניא םנמא ,ןוימה
 :הטושפה הדיחא-יאה תכרעמה :המגורל
 1 ,5 ,2 ,4 ,5 ,7 ,6 ,8 ,9 ,10 ,20,000ס ,0
 :תומרעל תובותכה בושיחב התוא ןיימנ
0 20,000 | | 10, 9, 8, 6, 7, 5, 4, 2, 3, 1 
 .המרע לכ ךותב ןוימ לכ םייקל תוסנל ילבמ

 תוכרעמ םע דובענ ,ןוימה ךילהתב ךישמנ םא
 -עמה לש וזמ ההובג רתוי הברה םתודיחאש
 ןוימה להונש תופצל רשפא .תירוקמה תכר
 .ההובג רתוי תוריהמב עצובי

 םתירוגלאה רואית
 בושיח תרזעב תירוקמה תכרעמה תא ןיימ .א
 םייקת לא לבא ,תלבוקמה ךרדב תובותכה
 -ישרה תא להנ .האצותה תומישר ךותב ןוימ
 -ישרה שאר ןיב !ו%ז וחפ6חוסח ךרד הלאה תומ

 .וילא תרבוחמה המושרה ןיבל המ
 -ישרה םא .ולבקתנש תומישרה תא רוקס .ב
 הליכמ איה םא .ךשמה ,הקיר תפטושה המ
 תכרעמ לא התוא רבעה ,דבלב תחא המושר
 -ושה המישרה תא רדגה ,תרחא .האצותה
 התוא ןיימו השדחה תירוקמה תכרעמכ תפט
 .א בלשמ לחה ,תיביסרוקר
 םיכישממ תפטושה היסרוקרהמ האיציב .ג
 .ב בלשב ,תמדוקה היסרוקרה ךותב לועפל
 -תסנ להונה הנושארה היסרוקרהמ האיציב
 -עמל ורבעוהו וניומ םיטירפה לכ רשאב ,םיי
 .האצותה תכר
 יאנתב ,החלצהב םייתסי דימת םתירוגלאה
 4עחבחווס חוסחוסזק לא האירק לכ קפוסתש
 .הלעפהה תכרעמב 063!!3ווסח

 הנכות

 בושיחב ןוימ לש עוציב ןמז
 תובותכה

 הצרהה תואצות

 -ורקימב ולבקתנ ןאכ םירסמנה םינותנה |
 647ו 2-80 הרקבה חול וב 1א18 8000 בשחמ
 :8 \א1 לש םיתיבוליק |
 ו

 םיטירפה תומכ תוינש ,עוציבה ןמז |

 הסבְק סצשז[[סש

 םימלש םירפסמ 16 וללכ םיניוממה םיטירפה

 10,000 :םירפסמה 4 ,908 דע 6ו1-מ םוחתב

 םימלש םירפסמו ,30,0017ו 350,000 ,0

 .65 דע ס-מ םוחתב םייארקא

 םימוכיסו ןויד
 םיטירפה לש תירפסמה םתוגלפתה םא
 תראותמה ךרדה ,הדיחא קיפסמ םיירוקמה
 בושיחב ןוימהמ תינורקע הנוש הניא ןאכ
 לש הרקמב .(1) תורפסב ראותמה תובותכה
 םתירוגלאה ,הדיחא תוחפה תוגלפתהה
 .םדוקה הרקמה לא רהמ תדרל רשפאמ
 אוה םתירוגלאה לש ינורקעה ןורסיחה
 ורובע תושרדנה 44%/-ה ןורכז תויומכש
 יכילהתב תושרדנה הלאמ תיסחי תולודג
 ,ולא םימיבש תויהל לוכי .םילבוקמה ןוימה
 ןורסיח ,יבקע ןפואב לזומ 81-ה ןורכזשכ
 .תינורקע הערפה הווהי אל הז

 תורפס
 (1) ש0ת6|8 ₪. אתטוה, ךוט בזו 01 60תוקטוסז קזסק-
 זגחותוותק. 01. 3, ק. 99. %0)400ח-\/6]65ץ ץטס-

,156 
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 לש תיללכה הפיסאה תכרענ ,הנש ידמכ
 לש התלועפ לע טרופמ ח"וד רסמנו ונדוגיא
 -מועה תוינכתה לעו ,הפלחש הנשב הלהנהה
 .דיתעה תארקל קרפה לע תוד
 ילע ,הלהנהה ח"וד תשגה לש וז תונמדזהב
 -ובזניג םהרבא 'פורפ ,א"ליא אישנל תודוהל
 ירבחל ,הצעומה ירבחל ,הלהנהה ירבחל ,גר
 -בחה לכלו תרוקיבה תדעוו תוריחבה תדעו
 תודעווב ליעפ ןפואב ופתתשה רשא םיר
 ןכש ,א"ליא לש םינושה םיעצבמבו תונושה
 םיכוז ונייה אל יביטקלוקה ץמאמה ידעלב
 .םהילא ונעגיה רשא םיגשיהל
 זרוזמ בצקב חתפתהל ךישמי א"ליאש הווקנ
 .ולוכ הנידמה קשמ תבוטל ,דיתעב םג

 הלהנהה ר"וי ,יננח הכימ 'פורפ

* 

 אובמ
 ,דוגיאה דרבח ינפב הזב אבומה ,ןובשחו ןידה
 -כונה הלהנהה לש התנוהכ תפוקת תא ללוכ
 תמייתסמו 1983 ינוי שדוחב הלחהש ,תיח
 .1984 ינוי שדוחב

 תוליעפ תנש םינייצמה םייזכרמה םיאשונה
 :וז

 תוכורעתב םיוולמ םילודג םיסנכ ינש -
 ויתס) 18-ה יצראה סנכה :תובחרנ
 םע בולישב 19-ה יצראה סנכהו (ד"משת
 לש היגולונכטל תיעיברה םילשורי תדיעו
 .(ד"משת ביבא) עדימה

 תמקה לש םוחתב תיתועמשמ תומדקתה -
 -שונב הדובע תוצובקו תוחמתה תוצובק
 דצה ןמ ןה ,בושחימב םייפיצפס םיא
 .ינונקתה דצה ןמ ןהו ישעמה

 .ביבא-לתב א"ליא דרשמ לש המקה -
 ימיב םיפתתשמל תורישב בושח רופיש -

 תואצרהה ירפס לש רואל האצוה - ןויעה
 וקלוחש םירפס ,ןויעה ימיב תואשינה
 .םיפתתשמל

 -תב יוניש לש ורושיאו העבצהל ותאבה -
 -סמב רכינ לודיגל איביש יופצ רשא ,ןונק
 .דוגיאב םיישיאה םירבחה רפ

 הצעומה לש הבישח יתווצ לש םתלועפ -
 דייס םיתווצה ."א"ליא לש הכרד" יאשונב
 .הצעומל םהיחוויד ורסמו םתדובע ומ

 -ושה תוליעפה יאשונו ,הלא םיאשונ טוריפ
 -יקפתה יאשונו היתודסומ ,א"ליא לש תפט
 .ךשמהב םיאבומ ,הב םיד
 םיינש לש םתוקלתסה ןמיסב הדמע וז הנש
 יבושחמו לארשיב בושחימה ףנע יריכבמ
 בד :א"ליאלו תיעוצקמה 5 םימרותה
 .ךורב םרכז יהי ,ל"ז ןהכ דודו ל"ז ןויבח

 םיסנכ
 הכורעתהו םינותנ דוביעל יצראה סנכה
 תלוג תא הנש לכב םיווהמ ,וילא תיוולנה
 ,ונמייק וז הנשב .דוגיאה תוליעפ לש תרתוכה
 םיסנכ ינש ,לבוקמה ןמ םינטק ןמז ישרפהב
 דעומב ךרענש 18-ה יצראה סנכה .םייזכרמ
 ,1פ9-ה יצראה סנכהו ,1985 ויתס :לבוקמה
 תיעיברה םילשורי תדיעו םע בולישב
 דעומ .1984 ביבאב ,עדימה לש היגולונכטל
 תשקב יפ לע 1984 יאמ שדוחל עבקנ הז
 םויקב תניינועמ התיה רשא ,לארשי תלשממ

 -יעוה םויק דעומל תוכימסב םיבשחמה סנכ
 .תילכלכה הד
 הוויה הלא ףקיה יבחר םילעפמ ינש עוציב
 עוציבב החלצההו ,דוגיאה לע הדבכ הסמעמ
 תודות הנושארבו שארב איה הלא תומישמ
 לע ,תובדנתהב התשענש תצמואמה הדובעל
 שארב דומעל םמצע לע ולביקש םירבח ידי
 תדות םהל החולש ךכ לעו ,הלאה םילעפמה
 .דוגיאה ירבח

 ,שיא 5,5007-כ ופתתשה 18-ה יצראה סנכב
 םידמימל העיגה וילא התוולינש הכורעתהו
 היעבה ינפב הנושארל התוא ודימעה רשא
 סולכיאל יד וניא המואה ינינב חטשש
 עיגה הכורעתה חטש .תיתנשה הכורעתה
 הרבח וב הפתתשה הנושארלו ,ר"מ 2,000-כל
 .עבק ךרד לארשיב תגצוימ הניא רשא ,הרז
 םילשורי תדיעובו 19-ה יצראה סנכב
 -תתשהה ףקיה היה ,עדימה לש היגולונכטל
 :ןמקלדכ תופ
 .250 הדיעוב ל"וחמ םיפתתשמ -
 .700 הדיעוב לארשימ םיפתתשמ -
 םילהנמה לולסמב ל"וחמ םיפתתשמ -

 .60 הדיעוב
 םילהנמה לולסמב לארשימ םיפתתשמ -

0. 
 םינותנ דוביעל יצראה סנכב םיפתתשמ -

0. 
 7,000-כ הנמש להק רקיב הלא לכל ףסונו
 להקל התחיתפ תועשב ,הכורעתב שיא
 .בחרה
 ויה םילשורי תדיעו לש תונושארה תובוגתה
 תוינפ ולבקתנו ,רתויב תומחו תויבויח
 ,ל"וחמ םיחרואמ רקיעב ,םיבר םיפתתשממ
 3 ידמ) רתוי ההובג תורידתב וז הדיעו םייקל
 יפכ ,םינש 5 דע לש ןמז ישרפהב אלו (םינש
 -יעוב שודיח הוויהש ביכרמה .רבעב ונגהנש
 התיה ותרטמ רשא ,םילהנמה לולסמ - וז הד
 -בח ילהנמ ,ירחסמו יעוצקמ חיש-ודל איבהל
 הכז ,ץראבו ל"וחב בושחימב תורושקה תור
 ןהו םיפתתשמה בכרהב ןה הבר החלצהל
 .םינוידה ןכותב
 הדיעוה םע בולישהו תופתושה ,תאז תמועל
 ,ףקיהב ויה אל ,ליבקמב הכרענש תילכלכה
 האצותכ רקיעב ,וניפיצ הל חורבו המרב
 ינגראמ דצמ ןורחאה עגרה לש תוגייתסהמ
 דיתעבש איה ונתכרעה .תילכלכה הדיעוה
 היגולונכטל םילשורי תדיעו תא רושקל ןיא
 הדיעוה ומכ ,םירחא םיעוריאב עדימה לש
 .תילכלכה

 1512 לש ימואלניב הדובע סנכ
 אשונב תקסועה ,1₪15 - לש תינכטה הדעוה
 םילשוריב המייק ,(163) ךוניחב םיבשחמה
 תדיעול םדקש עובשב ,ימואלניב הדובע סנכ
 יסנכל .עדימה לש היגולונכטל םילשורי
 ,ימואלניב ןיטינומ שי 151? - לש הדובעה
 -והמ םהב םיאבומה םירמאמהו תואצרההו
 ר"ד .םהימוחתב ךרע יבר דוסי יכמסמ םיו
 לע לביק ,וז הדעוב א"ליא גיצנ ,הטרב ןויצ
 .ץראב סנכה ןוגראו םוזיי ומצע
 לע בושחימה תעפשה" היה סנכה אשונ
 'ךשמהה ךוניח לעו יגולונכטה ךוניחה
 -ועב הז אשונב םירקוחה יבוט וב ו

 .ם

 85/84 תנשל א''ליא תלהנה ח"וד

 הדובע תוצובקו תוחמתה תוצובק
 םינשב ולחש תויתועמשמה תויוחתפתהה
 ואיבה רשא ,בושחימה םלועב תונורחאה
 תונילפיצסיד לש תובחרתהלו תוססבתהל
 רוביצ לש רכינ לודיגל ךדיאמו תודחוימ
 ,םינושה וימוחת לע בושחימב םיקסועה
 תושדחתהו תובחרתהל סיסבה תא םיווהמ
 םייגולונכט - םייעדמה םידוגיאב תינוגרא
 ,ולוכ יברעמה םלועב בושחימה םוחתב
 םידעצ ושענ הנשה .טרפב לארשיבו
 וללכ רשא ,א"ליאב הז ןוויכב םייתועמשמ
 -מרופ תרגסמ עבוקה ןונקתה ןוקית רושיא
 האוושהב ,"תוחמתה תצובק" :השדח תיל
 ףוגה ."הדובע תצובק" לש הקיתוה תרגסמל
 -ונוטוא לעב אוה "תוחמתה תצובק" ,שדחה
 תרגסמב ולשמ ביצקת לעב ,רתוי הבחר הימ
 :םילולכ ויתולועפ תרגסמבו א"ליא ביצקת
 ,יעוצקמ ןולע לש רואל האצוה ,יצרא סנכ
 םידוגיא םע םירשק ,םיימואלניב םירנימס
 .דועו ץוח תוצראב םימוד םיחמתמ
 :ןה רידס ןפואב תולעופה תוחמתהה תוצובק
 הקיפרגו תונומת דוביעב תוחמתה תצובק
 םיסנכ ינש הכ דע המייק רשא ,תבשחוממ
 ןורחאה סנכהו רנימסה .ימואלניב רנימסו
 .1983 ינויב 7-6-ב וכרענ
 רשא ,"ךוניחב םיבשחמ" תוחמתה תוצובק
 רואל האיצומו ,24.4.84-ב יצרא סנכ המייק
 הכ דע ."ךוניחב םיבשחמה ןולע" םשב ןולע
 .תונוילג ינש רואל ואצי
 תואמ םיפתתשמ תוחמתהה תוצובק יסוניכב
 .עוצקמ ישנא
 הקיפרגו תונומת דוביעב תוחמתהה תצובק
 א"ליא ןיב רשקמה םרוגה הווהמ תבשחוממ
 תבשחוממ הקיפרגל יאפוריאה דוגיאה ןיבל
 -יבקמה תוחמתהה תצובק ןיבל טזסקזהק חוטא

 506-) 11./8100.8 ב"הראב 6א1-ה לש הל
 .(018] [ה(טזפז( (0זסטק סח (לז גוש
 רוגיאה שקבמ הלא םירשק תרגסמב
 תנשב ולש יתנשה סנכה תא םייקל יאפוריאה
 םיפלא המכ םיפתתשמ סנכב .לארשיב 8
 .ולוכ םלועהמו הפוריאמ
 הווהמ "ךוניחב םיבשחמ" תוחמתהה תצובק
 דוגיאה ןיבו א"ליא ןיב רשקמה םרוגה תא
 [חזסזח81וסחה] (יסחוחווו-) - 160 :ימואלניבה
 ףסונ תאז (ןט6 סח יי וח 06הזוטח
 תינכטה הדעוה םע א"ליאל שיש םירשקל
 םיבשחמה םוחתב תקסועה [6ןפ לש 3
 .ךוניחב

 ,תוחמתהה תוצובק לש ןתמקהל ליבקמב
 לש ןתמקהל הכורב הדובע הנשה התשענ
 תעיבקבו ,א"ליאב תושדח "הדובע תוצובק"
 הדובע תצובק תמקהל תוילמרופה תורגסמה
 עבוקה ךמסמ הרשיא הלהנהה .התלעפהלו
 תצובק" לש הלעפההו המקהה ירדס תא
 תוצובקה הנשה ומקוה וז תרגסמב ,"הדובע
 :תואבה
 .א"נע תוכרעמב תוכיא תחטבא +*
 .םיבשחמורקימ תועצמאב א"נע רוזיב <
 הדובע תוצובק תואצמנ המקה יבלשבו
 :םימוחתב
 .הנכות תסדנה *
 .תיתוכאלמ הנובת <
 .א"נע יאשונב תונקתו הקיחת <
 ,דואמ הבוט התיה הלא םיאשונל תונעיהה
 ישגפמב | ופתתשה | תובר | תורשעו



 .םיאבה םישגפמבו דוסיה
 תחפשמל תופרטצמ הלא הדובע תוצובק
 -שחמ :א"ליא לש תוקיתוה הדובעה תוצובק
 אל) תורחאו תיבושיח תונשלב ,הארוהב םיב
 .(הנשה תוליעפ ויה ןלוב
 לש תרגסמב הנשה וכרענש םיעוריאה םוכיס
 :הדובעה תוצובקו תוחמתהה תוצובק
 -חוממ הקיפרגו תונומת דוביע :יצרא סנכ =

 תונומת דוביעב תוחמתהה תצובק) תבש
 .1985 ינויב 7-6 (תבשחוממ הקיפרגו
 -סל דחא םוי שדקוה הז סוניכ תרגסמב
 .ימואלניב רנימ

 -ימלו הארוהב בשחמ ישומיש :יצרא סנכ <
 םיבשחמ"  תוחמתהה תצובק) הד
 .1984 לירפאב 24 ,("ךוניחב

 תחטבא" הדובע תצובק תרגסמב םישגפמ
 :"הארוהב
 ירט ר"ד) קחשמה ךרדב דומילל הנכות *

 .9.5.83 (לרפ
 ןוגרא ,הירואית - רחא םלועמ הרומ <

 .6.6.83 (ביני ןנח ן"סר) היגולונכטו
 ררשמב םידומיל תוינכתל ףגאה תוליעפ =

 .9.1.84 (ןייטשנייפ ינב) ךוניחה
 תידומילה היזולטב סקטלט ירודיש =

 .6.2.84 (רנפג הרוא)
 בשחמ תנקתה תארקל תונגראתהב ןויד =

 .5.3.84 (ןונרא לאומש) רפסה יתבב
 תחטבא" הדובע תצובק תרגסמב םישגפמ
 :"תוכיא
 רשא) א"נעב תוכיא תחטבא תועמשמ <

 .19.12.83 (לבוי
 תוכיא תחטבאב םינקת *

 .13.2.84 :(םחנמ
 .2.4.84 (ןיעמ ףסוי) םיכמסמ תרוקיב *
 -עמב ובולישו הנכות תוכיא תחטבא להונ =

 תוכרעמל הנכות חותיפל םילהונה תכר
 .(בלרה המלש) בשחמ תוצבושמ

 רשא) א"נע תודיחיל תויגולודותמ תסנכה *
 .4.6.84 (דוד רב

 ןב יכדרמ)

 ןויע ימי
 ןתינה תורישה רופישל הלועפ התשענ הנשה
 הנכה :םיכרד יתשב ןויעה ימיב םיפתתשמל
 הרוצב רואל ותאצוהו תואצרה רפס לש
 תוריש םיצרמה תושרל דמעוה ןכ ומכ .האנ
 -יאה .םיפקש לש תיעוצקמ תיפרג הנכה לש
 -צהל תובר המרת םיפקשה לש ההובגה תוכ
 .ןויעה ימיב תואצרהה תחל
 ץראב םיצרמה יבוט ופתתשה ןויעה ימיב
 :םהימוחתב
 .15.6.85 הלעפה תוכרעמב ןויע םוי *

 .17.1.84 תרושקת ימושייב ןויע םוי
 .19.2.84 םירזובמ םימושייב ןויע םוי
 .21.5.84 סקטואריוב ןויע םוי
 -שכהה לע בושחימה תוכלשה :ןויע םוי
 .20.5.84 תיעוצקמה הר

 תוירוזיא תולועפ
 א"ליא לש תירוזיאה תיעוצקמה תוליעפה
 ידי לע תלהונמו ,םירוזיא 4-ב תמייקתמ
 :א"ליא םעטמ רוזיאל יארחאה
 .יפצמ ימס יארחא ,םילשורי
 .יגלש םחנמ יארחא ,ביבא-לת
 .תונרג ןד יארחא ,הפיח
 .שלקב ןבואר יארחא ,עבש-ראב

 םילשורי רוזיא
 ורקימב םושייו תויגולונכט *

 .24.5.83 (בלוד ינדיס)
 .13.12.85 (רתלא ריאמ) סקטואדיו *

 םיבשחמ

 -ורב ירנ ר"ד) תוימוקמ תרושקת תותשר =<
 .18.1.84 (סקצ

 .3.4.84 (ץפח יסוי) 18א1 70 ןטחוסז *

 ביבא-לת רוזיא
 תכרעמב יאלבט םינותנ דסמ םושיי 82 =

 .22.11.85 (רמיווש יל-האנ) א[\5 -
 ןונרא ,ינענכ לאלצב) סקדמוקמ םימשר =

 .7.2.84 (ץפח יסוי ,ןיקסד
 .6.3.84 (ץיבובוקעי יחצ) -6- תפש *

 הפיח רוזיא
 ןוגראב םושייו תונורקע - עדימ זכרמ *

 .51.1.84 (םורי ןויצ) לודג
 ןד) הטלחה תוכמות תוכרעמל אובמ *

 .3.5.83 (תונרג
 םייטפוא םיביס לש ןונכתו רואית ,בכרה =

 -יס תכרעמל תישעמ המגוד .תרושקתב
 .12.4.83 (ןטול םענ) םיב

 (ברפדלוג לאפר) עדימ דועיתל םינקת *
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 עבש ראב רוזיא

 ירט ר"ד) בשחמורקימ תרזעב הארוה <

 .11.5.83 (לרפ
 (ספרכ הנח) אַזא - הלעפה תכרעמ *

5. 
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 .30.5.83 (גרבנייטש רתסא ר"ד) 31 כטפועח

 לש הכרד" :הצעומה לש הבישחה יתווצ
 א"לוא
 ,בושחימה םוחתב תוליעפה לש לדגה ףקיהה
 תובלתשמה תושדח עוצקמ ישנא תוצובק
 -חרתהו תונילפיצסיד לש ןתוחתפתה ,ףנעב
 לכ ,םיימואלניבה ונירשק לש הקמעהו תוב
 תורטמה לש תשדוחמ הניחב םיבייחמ הלא
 לש תוליעפה תורגסמ לש ינוגראה הנבמהו
 -ימעמ םינויד הצעומה המייק הנשה .א"ליא
 תורגסמב וכרענ םינוידה .הלא םיאשונב םיק
 םינוש םיאשונב ונד רשא ,הבישח יתווצ לש
 .הצעומה תאילמ ינפב םהיתוצלמה ואיבהו
 .םיבלש ינשב וכרענ הבישחה יתווצ ינויד
 אשונש ו 'סמ תווצ סנכתה ןושארה בלשב
 םוכיס תא שיגה תווצה ."תונורקע" ונויד
 דוסי לעו ,הצעומה ינפב ויתוצלמהו ונויד
 םיווק הוותיה רשא ,הז תווצ לש ותדובע
 -עב א"ליא לש תוחתפתהה ינוויכל םיינורקע
 יפ לע םירחאה םיתווצה ינויד וכרענ ,דית
 .רתוי םירדגומ םיאשונו םימוחת
 .א"ליא לש הכרד :1 'סמ תווצ
 .א"ליא לש ינוגראה הנבמה :2 'סמ תווצ
 .םימוסרפ :3 'סמ תווצ
 -ו ןוטלשה תויושר לע העפשה :4 'סמ תווצ
 .הרבחה
 .םיעוריאו םיסנכ :5 'סמ תווצ
 ירבחל םייעוצקמ םיתוריש :6 'סמ תווצ
 .א"ליא
 הבישחה יתווצ ידי לע ונכוהש םיכמסמה
 תרגסמכ ,הצעומב ףסונ ןויד רחאל ,ושמשי
 -רקל א"ליא לש תונגראתהלו תוליעפל החנמ
 .םיעשתה תונש תא

 >א"לואב תורבחל השדח תרגסמ
 ,ןונקתב ןוקית תיללכ העבצהב רשוא הנשה
 םושרל א"ליאב םירבחה םינוגראל רשפאמה
 םירבחכ (תומיוסמ תולבגמב) םהידבוע תא
 רשקה תא רפשל הז ןוקית תרטמ .םיישיא
 ידי לע לארשיב בושחימה ידבוע םע ישיאה
 םג ךכב .דוגיאב םיישיא םירבחכ םמושיר
 היסולכואה ףקיהל רתוי ןוכנ יוטיב ןתניי

 םויכ רשאו ,א"ליאב הרושקה תיעוצקמה
 ךרד - ףיקע רשקב קפתסמ לודגה הקלח
 .קיסעמה תורבח

 ביבא-לתב א"לוא דרשמ
 םינתינה םיתורישה רופישל איבהל המגמב
 ,םירבחה רוביצל א"ליא תוריכזמ ידי לע
 .ביבא-לתב א"ליא דרשמ לש המקהב לחוה
 רפכב תובישי רדחלו דרשמל חטש רכשנ
 -ישיל - הז בלשב ,ולוצינב לחוהו ,היבכמה
 -אי הבורקה הנשה ךלהמב .םישגפמלו תוב
 -יכזמ תוליעפמ קלח וב םייוקיו דרשמה שייו
 .א"ליא תור

 םיינכט םייעדמ םינוגראו םידוגיא םע םירשק
 םירחא
 םירשק תריצי בויחב ןורקעב האור א"ליא
 ,םירחא םידוגיא םע תופתושמ תולועפ םויקו
 -ועפה .ל"וחבו ץראב ,הל םיבורקה םימוחתב
 -בדיה יבלשב תואצמנה הלאו ,ושענש תול
 :ןה הז םוחתב ,םינושאר תור
 -יאב לארשי - 1865 - םע הלועפ ףותיש =*

 תינכטה הדעוה לש הדובע סנכ חור
 .1985 סרמב 1:15 לש תרושקת 6

 -יא םע הלועפ ףותיש לש ינורקע םוכיס <
 -זעב רוצייו ןוכיתל ילארשי דוגיא) ם"ית
 םטזסקזגקתו6 סנכ ןוגראב (בשחמ תר
 .1988 תנשב

 לש ילארשיה ףינסה םע םינוידב לחוה =
 םיטנדוטס דוגיא - קסייא דוגיא יגיצנ
 -דמו להנימה ,הלכלכה ימוחתב ימולאניב
 -תיו) יללכ הלועפ ףותיש לע ,בשחמה יע
 .דיתעב (א"ליאל תוסח ןתמ - ןכ

 םיבשחמ" א"ליא לש הדובעה תצובק <
 - א"ליא םע ףותישב תלעופ "הארוהב
 תרזעב הארוהב קסועה םירומ דוגיא
 .בשחמ

 הינבה זכרמ םע תורבדיהב לחוה *
 -ועפ ףותיש לש תויורשפא לע ילארשיה
 .הינבה ףנעב בושחימה םוחתב הל

 דוגיאה םע ונירשק קודיהל הלועפ תישענ <
 םוגרת הז ללכבו ,40א1 - יאקירמאה
 - 40א1-ה ינותעב םימסרפתמה םירמאמ
 תקידבו ,"בשוח השעמ"ב םמוסרפו
 לש הדובע תוצובק תמקה לש תויורשפא
 * .0א1-ה לש **6מגקוטזצ" םג ווהיש א"ליא
 -רוביצ םיפוג םע וכרענ םיינושאר םינויד
 .וז חורב םיפסונ םיינכט-םייעדמו םיי

 ונדיצמ ץמאמ הנשה השענש תורמלש ןייוצי
 דוגיא םע הלועפ ףותישו בוריק רתיל איבהל
 הרשפיאש הרוצב ונינענ אל ,תוכרעמ יחתנמ
 .אשונב תומדקתה

 יתנש םיבשחמ רקס
 הבר תובישח תואור התלהנהו א"ליא תצעומ
 תרגסמב יתנשה םיבשחמה רקס לש ושודיחב
 םיאור ונא .הקיטסיטססל תיזכרמה הכשלה
 ףנע לע עדימהש תיתלשממ העיבקב תובישח
 ,"ימואלניב עדימ" אוה לארשיב בושחימה
 תרגסמב רדסומו תואנ לופיט לבקי ךכבו
 םיאצמנ ונא .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
 ,הז אשונ םדקל תוליעפ לש המוציעב התע
 .הבורקה הנשב המויסל איבהל המגמב

 ל"ז ןויבח בד לש ומש תחצנהל לעפמ
 תועצמאב ,הצעומה הקסע הנשה ךלהמב
 -תבו הבישחב ,ךכל הרחבנש תדחוימ הדעו
 .ל"ז ןויבח בד לש ומש תחצנהל לעפמ ןונכ
 -סמב היהי הכשמהו - המייתסה וז הלועפ
 -ורקה הנשה ךלהמב ,השדחה הצעומה תרג
 .הב
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 -בח 3) תרוקיב תדעוול תוריחבה תואצות -יבצה 30 ,םייונישה דעב 257 ועיבצה םכותמ
 :(םיר םייונישה ולבקתנ ךכבו ,11 וענמנ ,דגנ וע

 םוכיס

 הנשהו ,תפסונ םעפ הגיצה וזה הדובעה תנש
 .ןונקתל 209 ינבבאר .ַן | ,ותוליעפבש תובישחה תא ,רתי-תשגדהב ףא
 :םותחה לע ואב 207 דגיננפ .2 | ירטנולווה ףוגה לש ,עוציבה תלוכי תאו

 .3 | -תב תיעוצקמה המרה םודיקל ותמורת .ונלש 19 דוד איסא
 :ןונקתב םייונישל העבצה | בושחימה רבד תאבהל ,ץראב בושחימה םוח
 ,םירשכ םיאצמנ םלוכ ,םיספט 298 ולבקתנ | "שקה םודיקו הקמעהלו ,םישדח םירוטקסל
 םיפוג םע לארשי לש םייעוצקמה םיר
 -ועב בושחימה םוחתב םישיא םעו םייעוצקמ
 תיתועמשמ המורת םיווהמ הלא לכ ,ולוכ םל
 בושחימה תליהקלו ללכב לארשי תנידמל
 םיכלוהו םילדגה םיפקיהה ,תאז םע .טרפב
 ,קוסעל םישקבתמ ונא םהב םימוחתה יובירו

 קרוש רמ םחנמ ןב רמ

 רבח ירהל

 ןמרפוק .ר 'בג
 א"ליא תריכזמ

 84/85 תנשל א"ליא ביצקת
 13.6.84-ב תיללכה הפיסאה י"ע רשוא

 100 א"לוא ןרק ,דיתעה תארקל המיאתמ תוכרעיה םיבייחמ
 א"ליא תודסומ תרגסמב עקשוה בר ץמאמו
 .הז רגתאל תונעיהל המגמב ,הנשה

 םילובקת
 0 תומורת
 000000 םימוסרפ

 0 (יצרא סנכו ןויע ימי) םיעוריא +
 ווו,0 תונוש תוסנכה

 10 תונוערג יוסיכל א"ליא ןרקמ הרבעה |
 74,055,000 כ"הס | | א"ליאל השדח הלהנה הרחבנ 12.7.84 םויב
 תחא הנש לש הפוקתל
 תואצוה ן הלהנהה ר"וי - יננח הכימ 'פורפ
 ל"ניב םיסנכב תופתתשה | היגולונכטו םיבשחמ ללכ - הלואש רנטייה 'בג 5,000 ל"ניב םינוגראב תורבח | ןליא רב 'בינוא - השמ בילטוג רמ 000 םימוסרפ | ש"יחמ - ארזע בכוכ ןב רמ
 +0 ץראב תולועפ דודיעו | מ"עב לארשי .מ.ב.י - עשוהי רואמ רמ
 0 םילשורי ,תויוכזו הדובע רכש מ"עב .יא.יס.יא 'בח - לאירתכ טמיצ רמ ו-0 תירוזיא תוליעפו הדובע תוצובק | ל"הצ - םהרבא ירפ מ"לא

 ו,0 ביבא-לת ,תויוכזו הדובע רכש
 0 ביבא-לת ,ןוגראו דרשמ תואצוה יפלק תדעו תבישימ לכיטרפ 00 םילשורי ,ןוגראו דרשמ תואצוה

 "0 (סנכו ןויע ימי) םיעוריא דוגיאה תודסומל תוריחבל -(20,395,000) תוליעפל ןוגראו הדובע תואצוה תסמעה ּו
 0.000 הברזר

 דוגיאה תודסומל העבצהה יכ העבק הדעווה
 .םרדסכו ןונקתה י"פע ראודב הלהנתה
 ב"הס ועיבצה הריחב תוכז ילעב 2102 ללכמ
 אופיא ורפסנ ,םיספט 7 ולספנ ,םירבח 353
 .םירשכ העבצה יספט 6
 .הריחבה תוכז ילעב ללכמ 26.3% ועיבצה

 74,055,000 כ"הס

 84/85 תנשל א"לוא תצעומ ירבח
 גרובזניג םהרבא 'פורפ א"ליא אישנ

 מ"עב היגולונכט ירגאמ לאיחי ןולא רמ 3 :דוגיאה תודסומל תוריחבה תואצות
 הוקת-חתפ תיריע ןועמש ןפשקוברמ 2 14-ל ףסונ ,הצעומל םישדח םירבח 14 ורחבנ
 מ"עב תוכרעמו הנכות - לעי יש סילייב רמ = 4 .ןונ ביבא-לת תטיסרבינוא לארשי ץיבורוב 'פורפ | 5 -תה י"פע תפסונ הנוהכ םינהכמה םירבחה
 מ"עב בשחמ יתורש - ש"יחמ ארזע בכוכ ןברמ | 5 רפסמו ורחבנש םידמעומה תמישר ונהל
 מ"עב תוכרעמ בוצעו הרקב תימלוש תקרב 'בג | .6 :ורבצש תולוקה

 ןליא-רב תטיסרבינוא השמ בילטוגרמ 7
 מ"עב בשחמ יתורש - ל"דב םחנמ ןמרטוג ר"ד = 8 א"לוא תצעומ
 לאפר - ןוחטבה דרשמ ןד תונרג 'גניא | 9 207 ארזע בכוכ-ןב ו
 מ"עב היגולונכטו םיבשחמ ללכ הלואש רנטייה 'בג | .וס 2 ףסוי ביבר 2
 מ"עב דגא | היממור לגס"יולה רמ 2 195 | היממור לגס יולה 4 וינבו ךווטימ .א.י - .ר.יס.נ 'בח והילא ןהכה רמ | .וו 217 | לארשיץיבורוב 43

 ןוירוג-ןב תטיסרבינוא הכימ יננח 'פורפ 5 ל ל 0
 ביבא-לת תטיסרבינוא ןהכ יבא רמ 4 % 7
 מ"עב תוכרעמ רטייר השמ ןיולרמ 5 ₪ ל
 מ"עב לארשי .מ.ב.י 'בח עשוהי רואמ רמ 6 ו58 דוד ךווטימ 9
 וינבו ךווטימ .א.י - .ר.יס.נ 'בח דוד ךווטימ ר"ד | .זל 14 יבא ןהכ .וס
 מ"עב לארשיל ימואל קנב השמ רידנרמ 8 14 השמ ןיול .וו
 מ"עב םיבשחמ הבונת ילא רטערמ 9 ו עשוהי רואמ 12
 ביבא-לת תטיסרבינוא = פיליפ רוד ןיע 'פורפ .0 5 והילא ןהכה .5

 .ל.ה.צ ה ירפ מ"לא | .2ו = הורה
 םדק תללכמ ןתנוי לפרוקרמ 3 בח 5) תוריחב תדעוול תוריחבה תו מ"עב .יא.יס.יא 'בח יאירתכ טמיצ רמ 2 :

 ןוינכטה - .מ.ב.י יעדמ זכרמ ףסוי ביבר 'פורפ .4 ל 3
 לארשי הטד לורטנוק 'בח הנוי םהוש רמ 5 א לק דקלא ג
 תיאבצ הישעת עבש-תב ףזיש 'בג .6 2 רול
 מ"עב תוכרעמו הנכות - לעי םחנמ יגלש רמ .7 ול5 4
 רצואה דרשמ לאונמע ןורש ר"יד .8 9 יאתבש ינאש 5



 א"ליא יסרפל הדעווה יקומינ
 דיימשת - 4
 אישנ י"ע התנומש ,א"ליא יסרפל הדעווה
 .ושגוה רשא תודובע 14 הנחב ,א"ליא
 -רפ השולש הנשה קלחל הצילממ הדעווה
 :םיס

 ןנחוי ש"ע להנימב םימושייב א"ליא סרפ =
 .ל"ז ידשו

 -גולונכטו םייעדמ םימושייב א"ליא סרפ =
 .םיי

 .בשחמה יעדמב א"ליא סרפ *
 םינויצ 3 הנשה קינעהל הצילממ הדעווה
 .חבשל
 :הדעוה תוטלחה
 ןתנוי ש"ע להנימב םימושייב א"ליא סרפ
 תדיחי חותיפ תווצל הנשה קנעומ ל"ז ידשו
 "ןלבטה" - ינרק ן"סר תושארב תילהצ בשחמ
 םינותנ סיסב לע ססובמה םימושיי ללוחמ -
 .יסחי
 -ופמ הרות שי םייסחי םינותנ ידסמל :הקמנה
 םמושיי לבא ,םירכינ םייגשומ תונורתיו תחת
 הלעפהה תוכרעמו םיבשחמה דויצב ישעמה
 .הירואיתה ירחא רגפמ תומייקה
 תבלשמ ל"הצב החתופש "ןלבטה" תכרעמ
 םימושיי ללוחמ םע יאלבט יסחי םינותנ דסמ
 לוהינ תכרעמ איה האצותהו תוחוד רצויו
 .םימישרמ תלוכיו ףקיה תלעב םינותנ ידסמ
 תכרעמו הפילשה תכרעמ תונורסח תורמל
 םירוטרפוא םע תכרעמ הלבקתה ,הלעפהה
 -ישל החונ ,תונווגמ תותליאש תפשו םיקזח
 -ומיש לש בחר ןווגמל ,םימושיי ללוחמו שומ
 .םישמתשמו םיש
 ,ירוקמ חותיפ איה היביכרמ לכ לע תכרעמה
 םינותנה דוביע םוחתב דבכנ גשיה הווהמו
 .א"ליא סרפל היוארכ הרחבנו ילהנימה
 םייגולונכטו םייעדמ םימושייב א"לוא סרפ
 לעפמה ,הנכות חותיפ תווצל הנשה קנעומ
 ללוחמ" - "טניסלא" תרבחב תיניערג האופרל
 ."תיניערג האמדהל יביטקרטניא םימושיי
 ףקיה תברו הלודג תכרעמ יהוז :הקמנה
 שמחכ ךשמ החתופש םייאופר םינוחבאל
 תדעוימ איה .הרמוח חותיפל דומצ ,םינש
 עיגהלו עדימ ךופהל ,דבעל ,להנל ,ףוסאל
 םוליצ רמוח סיסב לע תוינילק תונחבאל
 .תיניעירגה האמדהה תכרעממ
 האב םימושיי ללוחמ תטישב תכרעמה בוציע
 .םישמתשמו םישומיש לש בחר ןווגמ תתל
 תונורתפו תונויער ובלוש תכרעמה חותיפב
 הנכות ,הרוטקטיכרא ,הרמוחב תויעבל םיאנ
 .האופרו
 תילכלכ הניחבמ םג תחלצומ תיארנ תכרעמה
 תובישחו בר ךרע תנתונ הרמוחה םע דחיבו
 ךכיפל הרחבנ ,האופרה עדמלו הקיטקרפל
 םייעדמ םימושייב א"ליא סרפל היוארכ
 .םייגולונכטו
 הנשה קנעומ בשחמה יעדמב א"ליא סרפ
 ןהכ ןבואר ,ןיטסרפלא הדרו ,זר באוי ר"דל
 .ןוינכטהמ ץיבוקרו רוטקיו
 לעמ םינותנ ידסמ לוהינל - "לורא תכרעמ"
 .םירשקו תויושי לש לדומ
 תא רוגסל ודעונ הנכות תוכרעמ :הקמנה
 ולש םיגשומה םלועו שמתשמה ןיב רעפה
 רעפ .וב תועצבתמה תולועפהו בשחמה ןיבל
 תוטשפתה לע םויכ רתויב קיעמה אוה הז
 .םיבשחמב שומישה
 ןה םייטנמס םילדומ לע תוססובמה לע-תופש
 .םינותנ ידסמ לוהינל ןאכ עצומה ןורתפה
 לדומ ןוויכב תונויסנו תועצה ויה םנמא
 אוה "לורא"ב ירקיעה גשיהה ךא ,םירשקו
 ללוכ - טקיורפה לש אלמ שומימו עוציב

 רז ,תמלוה הקיטנמס םע תותליאש תפש
 4 - 0 הצרהו היצליפמוקל
 תכרעמה לש הלעפהל יביטקרטניא שומ
 -במ עדימ תפילשו הקוזחת ,הינב תרשפאמה
 .םינותנה סיס
 יעדמב א"ליא סרפל היואר הרחבנ וז תכרעמ
 .בשחמה
 :חבשל םינויצ
 -בה תודובעה תא חבשל ןייצל ןוכנל ונאצמ
 :תוא

 םייח רמ לש ותושארב תווצ - .ל.מ.ס תינכת
 -זעב הדמול טקיורפ .הנומש תירקמ רגניזלש
 ןווגימב ,ץראה ןופצב רפס יתבב בשחמ תר
 תובישח לעב אוה טקיורפה .םיאשונ לש בחר
 .הלעמב הנושאר
 .יפסכ באוי ןגס י"ע החתופ - **1455'' תינכת
 תרשפאמה הלעפה תכרעמב האנ הדובע
 תושרודה תודובע תוליעיבו תויחונב ץירהל
 .קנע ינוימד ןורכז
 - "תוכובס תוכרעמל תיתוזח השיגו בוציע"
 לארה דוד 'פורפ י"ע החתופ רשא הטיש
 לעילו טשפל תלגוסמו עדמל ןמציו ןוכממ
 הנבהה ,חותינה יכילהת תא תרכינ הדימב
 .תוכובס תוכרעמ לש בוציעהו
 םוחתב ןה סרפל ושגוהש תודובע רפסמ
 שיש םירובס ונא ,תוכרעמו הנכות תסדנה
 ףסונ א"ליא סרפ גיהנהלו וז המגמ רדועל
 'פורפ לש הדובעה) .הז םוחתב (יעיבר)
 םוחתב סרפל היואר תאצמנ התיה לארה
 .(הז
 ןולעב ןייטצמ רמאמל סרפ קנעוה ןכ ומכ
 .ל"ז ןיול דוד ש"ע "בשוח השעמ"
 ר"דלו סוקרמ הריאמ 'בגל קנעוה סרפה

 4 " רמאמה לע
 סנכה ימיב תואצרה 26 הנחב תדחוימ הדעו
 .םיצרמל םידחוימ םיסרפ קינעהל הטילחהו
 ץיבורוב לארשי 'פורפ לש ותושארב הדעוה
 תא ונחב ןמרפוק תורו בילטוג השמ םירבחהו
 ר"וי י"ע אלומ רשא ב"ושמה ינולאש תואצות
 .תובישיה
 תודוקנ 30 ,יאני עשילא עבקנ ןושאר םוקמ
 .םיללש 0
 תודוקנ 27 ,ןהכ לאונמע עבקנ ינש םוקמ
 ה 2000
 הקש 3,000 ןדס ימע-תב העבקנ ישילש םוקמ
 .םיל

 :םותחה לע ואב היארלו
 רימש ילא 'פורפ
 הדעוה ר"וי

 דרגנירג לאונמע רמ | ירפח הכימ 'פורפ
 הדעוה רבח הדעוה רבח

 .- א"לואב הדובע תצובק להונ
 31.5.84 םויב הצעומב רשוא

 רטע ילא

 לש היתולטמו הידיקפת תרדסה :הרטמה
 .א"ליאב הדובע תצובק
 5 ףיעס א קרפב ,שדחה א"ליא ןונקת :עקר
 :עבוק ,ב"י הקסיפ
 דוגיאה תרגסמב הנגרואת הדובע תוצובק"
 הרטמב ,םידגואמ םירבח 10 תוחפל הננמתו
 תצובק ירבח .בושחימו א"נע יאשונב קוסעל
 א"ליא ןונקת תוארוה יפל ולעפי הדובעה
 ."דוגיאה לש םירחבנה תודסומה תוטלחהו
 א"ליא תוריכזמו א"ליא ידרשמ :םיעצמא

 דזעו שגפמה םוקמ תנכה ,םישגפמה םואיתל
 .תואצוהו תוספדה ,ראודב הר
 לע הנוממה א"ליא תלהנה רבחל :תחוודמ
 תוריכזמלו תוחמתה תוצרבקו הדובע ל
 .א"ליא

 הצובקה תמקה
 הדובע תצובק םיקהל םישקבמה א"ליא ירבח
 :ךכ ולעפי
 תא ונייציו א"ליא תלהנהל בתכב ונפי <

 תא ,הצובקה קוסעת םהב םיאשונה
 אשונב ןיינעתהל היושעה היסולכואה
 .הלדוג תאו

 תא זכרל םידמעומה תומש תא וטרפי =
 ורסמיי דמעומ לכ יבגל .הדובעה תצובק
 -ובע םוקמ ,קוסיע ,תבותכ ,םש :םיטרפה
 -ילממ תומשו יעוצקמ עקר ,ןופלט ,הד
 .םיצ

 -קהל א"ליא תלהנה רושיא תלבק רחאל *
 תוריכזמל הינפ השעית הצובקה תמ
 דעומהו םוקמה תא םאתת רשא א"ליא
 ירבחל המקהה שגפמ לע העדוה ץיפתו
 .א"ליא

 תלהנה רבח ףתתשי המקהה שגפמב =
 ועבקייו םיפתתשמה םושיר ךרעיי ,א"ליא
 -יעפ תויהל םישקבמה םירבחה םהיניבמ
 .הצובקב םיל

 ןיבמ הצובקה זכר רחביי המקהה שגפמב =
 רושיאל אבות ותריחב .םידמעומה
 .א"ליא תלהנה

 םיאשונה ונודייו וגצוי המקהה שגפמב <
 שוביג ךרוצל ,הצובקה תמקומ םנעמלש
 .הדובע תינכת

 שגפמב שגותו םכוסת הנשל הדובעה תינכת
 .הצובקה לש ינשה
 .א"ליא תלהנה רושיאל רסמית תינכתה
 הדובע תוינכת ןיכהל הדובעה תוצובק לע
 .א"ליא לש תוליעפה תנשל הליבקמה הנשל

 הדובע ילהונ
 הדובע תצובק וא א"ליא לש הדובע תצובק
 תא םייקת א"ליא לש תוחמתה תצובקב
 :טרופמה להונה יפל היתולועפ
 .הנשב םימעפ 10-6-כ שגפית הצובקה 41
 םיליעפה הירבח תמישר םייקת הצובקה .2

 .אשונב םיניינעתמ תמישרו
 תיתנש הדובע תינכת ןיכת הצובקה 3

 ולפוטיש םיאשונה ורדגוי התרגסמבש
 .גשותש תומדקתההו

 -ובישי לכמ לוקוטורפ םושרת הצובקה .4
 .א"ליא תלהנהל וריבעתו הית

 -ובק םע תובתכתהה תא םייקת הצובקה 5
 ןמזתו ץראב וא ל"וחב תוליבקמ תוצ
 הלופיטבש םיאשונב ץראב םיחמומ
 םע ,תוצעייתהלו םינוידל ,תואצרהל
 .הצובקה ירבח

 הנשב דחא ןויע םוי םיקת הצובקה .6
 ונודנש םיאשונה וגצוי וב ,א"ליא ירבחל
 -למההו וקפוהש םיחקלה ,הנשה ךשמ
 .הלופיטבש םיאשונב הצובקל שיש תוצ

 םירבחה םע ףטוש רשק םייקת הצובקה .7
 חוודתו הלופיטבש םיאשונב םינינעתמה
 .תומדקתהה לע םהל

 הנשל תחא) םכסמ רמאמ ןיכת הצובקה 8
 -טב ,"בשוח השעמ"ב םסרופיש (תוחפל
 .א"ליא ןוא

 תצובק זכר י"ע ולהוני תולועפה לכ .9
 יפלכ תישיא יארחא אוהו. ,הדובעה
 .להונה םויקל רושקה לכב א"ליא תלהנה

 הנש לש הפוקתל זכר הנמת הצובקה .וס
 .א"ליא תלהנה רושיא ןועט יונימה .תחא
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 בשחמה לוהינ

 מ"עב (לארשי) ןוגראו הנכת הטקיורפ ,סקרמ דדלא

 546 46600202 תוכרעמב שומישה
 .מ.ב.י יבשחמב

 שמשמ (33) ,סקרמ דדלא ,רמאמה רבחמ

 .ןוגראו הנכות ,הטקיורפ תרבחב ריכב ץעויב

 תרבחב הנכות ירצומ חותיפב קסע רבעב

 וי

 5ץ5060₪ 46600טת0ת8 תכרעמ
 תפסואה הנכות תכרעמ איה
 תכרעמ תוליעפ לע םינותנ
 -ה תודובעה לעו הלעפהה
 תקפסמו ,בשחמב תועצבתמ
 תקפהו םינותנה לוהינל םילכ
 -ארה ךרוצה .םהמ תוח"ודה
 55688 4060ש- תכרעמב ינוש
 םישמתשמה בויח היה הוות8ַ
 םיבאשמ תכירצ יפל בשחמב
 -ישה בחרתה ןמזה םע .םינוש
 תקפסמ תכרעמה םויכו שומ
 -שה םיטביהה לוהינל םילכ
 .בשחמב שומישה לש םינו

 םימוחתל קלחתמ בשחמב שומישה לוהינ
 :םיאבה
 םושיר תללוכה (04ו) תיסיסב תרוקיב -

 .םיעוריאה לכ לש ירוטסיה ףטוש
 העצבתהש הדובעה תומכ :הקופת תרקב -

 .הנותנה הפוקתב
 לועפתה הדימ וזאב :תילועפת הרקב -

 .בטיה דקפתמ
 -ושחה םיבאשמה לכ לע םיסמוע תרקב -

 רמולכ ,םיידיתע םיכרצ יוזיח ךרוצל ,םיב
 .הסופת ןונכת

 ןה ,םייברימ םיעוציבל תכרעמה ןונווכ -
 .ןווקמ דוביעב ןהו לולכמ תודובעב

 יפל בשחמב םישמתשמה לש ןובנ בויח -
 .םינושה םיבאשמב שומישה

 עייסל הכירצ 5ץצזטת \0ס0סטתפ8 תכרעמ
 .וללה םימוחתהמ דחא לכב

 םילכ תוקפסמ .מ.ב.י לש הלעפהה תוכרעמ
 םינותנה לוהינ .םינותנ לש ףטוש ףוסיאל
 ,עצבתמ םהמ תוחודה תקפהו םירבצנה
 -זעב וא הנכות תוליבח תועצמאב ,ללכ ךרדב
 םירקמב .שמתשמה י"ע החתופש הנכות תר
 בלשב םג הנכותה תליבח תברעתמ םימייוסמ
 טלוב וזכ תוברעתהב ךרוצה .םינותנה ףוסיא
 ₪08. ,כ05/צ88 הלעפהה תוכרעמב דוחיב
 רסחב םינותנה ףוסיא הקול ןהב ,םספ/\5
 .םיקויד יאבו

 הקופת תרקב

 תויהל הכירצ תכרעמה לש תינושאר הנומת
 .תתצמותמו תזכורמ
 ב"הס ,חודה תפוקתב דבע בשחמה ןמז המכ
 המכ ,ועצוב תודובע המכ ,פ/ק תולועפ
 ,הליעפ התיה תרושקתהש ןמזה ךשמ ,ולשכנ
 -וממ הבוגת ןמז ,תרושקתה ישמתשמ כ"הס
 -ופת תרקבל ץוחנה ינושארה עדימה והז .עצ
 קפסל הכירצ 5ץפוטחו /46ססטחזוחפ תכרעמ .הק
 החונ הרוצב םיפד 2-1 תרגסמב הז עדימ
 -תהל להנמה לכוי דחא טבמבש ךכ הנבהל
 תפוקתב בשחמה לש הקופתה יהמ םשר
 .תילהנמ תיצמת חוד האר .חודה
 העיבקל תנתינ תויהל הכירצ חודה תפוקת
 תנומת לבקל היהי רשפאש ידכ ,תירטמרפ
 תוחוד תוושהל חונ .היוצר הפוקת לכל בצמ
 רתאלו ,תונוש תופוקת לש הלאכ םיתצמותמ
 -תפתה ינוויכ לע דחא דצמ םירומה םייוניש
 .תויעב לע ינש דצמו תוח

 לועפת תרקב
 םיעפשומ תפסוא תכרעמהש םיבר םינותנ
 5ץפוטחו .בשחמה לש לועפתה תווצ תוליעפמ
 תא קפסמו הלא םינותנ חתנמ 06סטהזוחש
 להנמ .תונקסמ תקסהו בקעמ ךרוצל עדימה
 -יחמה לוצינ ומכ עדימ לבקל ךירצ לועפתה
 הנתמה ןמז ,ליבקמב [חוזוגזסז<-ה וא תוצ

 םושיר ,בשחמב רינה תלוצינ ,ליעפמ תבוגתל
 םיטרפו ועצבתהש תודובעה לש טרופמ
 .ןהילע םינוש
 בושח םייתפוקתה לועפתה תוחוד תא םג
 ךרוצל ,תמדוק הפוקת תוחודל תוושהל
 .םייוניש רחא בקעמ

 ןונווכ
 :תומר ינשב ןונווכ עצבל ןתינ
 תומכ תתחפהל רקיעב ,תוינכת ןונווכ <

 -יפח תגשהלו ,םיבאשמב ללוכה שומישה
 דוביעו פ/ק תוליעפ ןיב רתוי הבוט הפ
 .יבושיח

 תמר תתחפהל ,תכרעמה ללכ ןונווכ <
 תוינכתה ןיב םיבאשמ לע תורחתה
 .ליבקמב תועצבתמה

 :םיאבה םימוחתב עצבל ןתינ ,תוינכת ןונווכ
 (00)) מ"עי לוצינ -
 ןורכז לוצינ =
 פ/ק תולועפ -
 תעצוממ פ/ק תלועפ ךשמ -

 םיטקסיד יננוכל תושיג תוגלפתה

 םשפ םגזש 07/07/86₪ 6

1 1 1 1 1 
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 ליעפממ תשרדנה תוליעפ -
 תושרודה תוינכתה תא רתאל שי הליחת
 תרבח לש 5ץצוסחו 46600ח1וחא תכרעמ .לופיט

 םיארמה תוחוד הקיפמ ,המגודל ,א[4
 ולא ('וכו ןורכז לוצינ .פ/ק ,מ"עי) באשמ לבל
 הלודגה תומכב באשמ ותוא תוכרוצ תוינכת
 תוינכת ןתוא לש רופישה לאיצנטופ .רתויב
 תכירצ חוד האר .רתויב הובגה ןכל אוה
 .םיבאשמ
 םיבאשמה לוצינ ללכ תא ןוחבל שי ליבקמב
 םיווהמ םיבאשמ ולא רתאל ידכ ,תכרעמב
 תוינכתב לפטנ םדוקש ידכ ,קובקב ראווצ
 םא ,המגודל .הז באשמל עגונב תויתיעבה
 לעמ הלוכ תכרעמב (601)) מ"עי תכירצ
 הלא ןה לופיטל תונושארה תוינכתה ,%
 .בר דוביע ןמז תוכרוצה

 ,ההובג תופידעב דימת ,תכרעמה ןונווכ
 תכרעמב םיבאשמה תשופת רשאכ ,םיתיעלו
 ןיא ןכ יפ לע ףא .רתוימ וליפא הארנ ,הכומנ
 :תואבה תוביסהמ ,וילע רתוול
 -ועמשמ הניא םיבאשמ לע םיסמוע תרקב .א

 ,בטיה תננווכמ תכרעמה ןכ םא אלא תית
 היושע תננווכמ אל תכרעמב הרקבש ןויכ
 תבחרהל ןווכלו תועטמ תואצות תולעהל
 .םינוכנ אלה םיביכרמב דויצ

 לופיטל השופת תדותע רומשל שי דימת .ב
 .םוריח הרקמב רתי-סמועב

 תורחתה תא תיחפהל תכרעמה ןונווכ תרטמ
 תולועפ בצקו מ"עי לוצינש ךכ ,תוינכת ןיב
 ףודפדה בצקו ,רשפאה לככ םיהובג ויהי פ/ק
 קפסמ הבוגת ןמז םע דחי ,רשפאה לככ ךומנ
 תרושקת תוכרעמ .תרושקתה תכרעממ
 -וגתה ןמז םאש ךכב לולכמ תדובעמ תונוש
 יליעפמ ,םיוסמ לובגל רבעמ ךראתמ הב
 תיתועמשמ הדירימ םילבוס םיפוסמה
 לולכמ תדובע לש דוביעה תוריהמ .םתוליעיב
 יטירק םרוג הניא ,תאז תמועל ,תיפיצפס
 תא ריבגהל איה הרטמהש ךכ ,הדימ התואב
 דע לולכמה תוציחמ לכ לש תיללכה הקופתה
 תחא הדובע ףידעהל אקוד ואלו ,םומיסקמה
 .תורחאה ינפ לע
 תא ןיטקמ תרושקתב בוט הבוגת ןמזב ךרוצה

 -על ןתינש תיברימה םיבאשמה .לוצינ תמר
 דוביע הלוכש תכרעמב ,המגודל .הב דומ
 לש מ"עי לוצינל ברקתהל ןכתי לולכמב
 המרה ,תרושקת תכרעמ תוחכונב .%
 תוחוד .70%-60% היהת תלבסנה תיברימה
 רתאל םירשפאמ 5ץ5ז6ח /א00סטחווחא תכרעמ
 המרהמ עורג היה הבוגת ןמז םהב םינמז
 -וכי הפוקת התואל םירחא תוחוד .השורדה
 -שה םיבאשמה לוצינ היה המ תוארהל םיל
 .ןמז ותואב םינו
 -פהו םינותנה ףוסיאש ךכל הבר תובישח שי
 דוביעו לולכמב דוביע יבגל תוחודה תק
 5ץפזסחו /46000- תכרעמ י"ע עצובי תרושקתב
 לש תכרעמה איה ךכל המגוד .תחא הווחפ
 -ל \00סטהה8ַ תעצבמה א[6ז0-4 תרבח
 .0105-לו 5
 תויטירקה תומרה תעיבק רחאל ,אבה בלשה
 -ונישה תניחב אוה ,םיבאשמה ןמ דחא לכל
 :םיעוציבה רופישל םיירשפאה םיי
 ןוגרא טרפבו ,הרמוחה תרוצת יוניש -

 יעצמאו הרקב תודיחי ,םיצורע לש שדחמ
 .פ/ק

 לע תורחתה תתחפהל תודובעה תוסיו -
 תחתמ לא ןורכז וא פ/ק יעצמא ,מ"עי ןמז
 .תיטירקה המרל

 -ונת תתחפהל םיקסיד לע םיצבק םוקימ -
 .תכרעמה ללכב תועצוממ עורז תוע

 5ץוטחו /;0ס00- תכרעממ םיקפומה םיחווידה
 .ל"נה םימוחתהמ דחא לכב םיעייסמ חזוחש

 השופת ןונכת
 :השופת ןונכתב םייסיסבה םיבלשה
 פ/ק תולועפו מ"עי ןמז כ"הס תדידמ -

 .םישמתשמה תוינכת י"ע םיכרצנה
 -וזיח ךמס לע תוידיתעה תושירדה בושיח -

 .םישמתשמה לש םיי
 דחא לכב תיחכונ השופת תדותע בושיח -

 ,םיטילקת לע פ/ק ,מ"עי) םיבאשמה ןמ
 .(ןורכז ,םיטרס לע פ/ק

 םהב םיביכר םתואב תובחרתה ןונכת -
 תושירדה לע הנוע הניא השופתה תדותע
 .תוידיתעה

 תוינכת י"ע םיבאשמ תכירצ חוד
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 לכ לש לוצינ עצוממ קר אל ןוחבל בושח
 תומר םג תוהזל אלא ,הפוקת ךרואל באשמ
 תננכותמ םא .(ק68א ]6צ65) אישב הכירצ
 אישה ןמז יקרפ ,ןווקמה דוביעה לש הבחרה
 םיירקיעה םיעבוקה תויהל טלחהב םייושע
 תבחרה תננכותמ םא .דויצה תושירד תא
 השופת תדותעל גואדל שי ,לולכמב דוביעה
 .הבחרהב לופיטל הקיפסמ תיללכ
 המרה תא עובקל ןתינ תכרעמה ללכ ןונווכב
 -שה םיבאשמה לש רתויב ההובגה תלבסנה
 תרשפאמה ,הרקב תינכת תועצמאב םינו
 -ועפ תומכ ,ןורכז תכירצ לע תינוציח הטילש
 הסופת ןונווכב .דוביע ןמז תכירצו פ/ק תול
 -ותע תעיבקל המוד תינכתב שמתשהל ןתינ
 .םיבאשמהמ דחא לכב הסופתה תד
 5ץפוסחו ,\טססט- תכרעממ םיקפומה תוחודה
 -יבל םיצוחנה םילכה לכ תא םיקפסמ הופ
 -יג תוגלפתה חוד האר .וללה תודידמה עוצ
 .םיקסידל תוש

 םישמתשמ בויח
 5עפ6ח תכרעמ י"ע םילהונמה םינותנה
 ךרוצל ץוחנה לכ תא םיללוכ /60סטהזוחפ
 תכירצ יפל קיודמב א"נע ישמתשמ בויח
 תושעיהל לוכי בויחה .םינושה םיבאשמה
 הציחמב הייהש ןמז פ"ע תינטשפ הרוצב
 המיאתמ הניא וז הטיש ךא ,(6!גק560 זוחוס)
 חוט!קזס-) ליבקמב דוביע לש הביבסל
 תועצבתמה תוינכתה וזכ הביבסב .(6טפפוח8
 תרושקתב תועונתה סמועו תורחא תוציחמב
 הייהשה ךשמ לע תיתועמשמ הרוצב עיפשמ
 .הציחמב
 םעפ עצבתהל היושע דוביע תומכ התוא
 ינפמ קר ,תועש 3 תרחא םעפו העש ךשמ
 םיבושיח תעצבמ תרחא הציחמב הדובעש
 תא ענכשל דאמ השק היהי הז הרקמב .םיבר
 הטיש .הובגה בויחה תונובנב שמתשמה
 לכ תכירצב תבשחתמ בויחל רתוי הנוכנ
 לוצינ ,פ/ק תולועפ ,מ"עי ןמז - םיבאשמה
 ןמז ןיב הדרפה ךות ,'ודכו ריינ תכירצ ,ןורכז
 מ"עי ןמז ןיבל שמתשמה י"ע ךרצנש מ"עי
 -שמה רובע הלעפהה תכרעמ י"ע ךרצנש
 .באשמ לכל תואנ לקשמ ןתמו ,שמת
 הכירצ 5ץפוטחו /40ססטחזוחפ לש בויח תכרעמ
 תעיבק ,בויחל םיבאשמה תריחב רשפאל
 ,באשמ לכ רובע (הדיחיל ריחמ) לקשמה
 תבורמ הביבסב תונוש תונוכמל הנוש בויח
 הממיה תועשב תובשחתה ןכו ,םיבשחמ
 תועשב הדובע עוציב לע החנה ךות ,תונושה
 .רתוי ןטק סמועה ןהב

 5ץ60(5ַת 4660טת08 תכרעמ

 לוהינל םיינויח םילכ תקפסמ
 -הנמל ןה ,בשחמב שומישה
 תדיחיב תונוש תומרב םיל
 .עוצקמ ישנאל ןהו בשחמה
 י!חתפמ ןהו בשחמ תודיחי ןה
 -פתב הז יונישל םירע הנכות
 55/0 46600- תוכרעמ דוק
 ןתינ ךכמ האצותכו ,תווחק
 הנכותה קושב אוצמל םויה
 אשונב תובוט הנכות תוליבח
 ןווגימ תא תוקפסמה ,הז
 .שרדנה םיתורישה



 רמא ימ
 שאזא-ש
 לובי אל

 ?ריהמ תויהל

 -ורטקלאה תרושקתה יעצמא ןדיעב ,םויה
 -יתע םיעדמה ,תללכושמה היגולונכטה ,םיינ
 יתלבה תוחתפתהה - תאז תובקעבו עדיה יר
 ונאש המוד - םימוחתה לכב הטילשל תנתינ
 ונילע םייאמה שעג-רה לש עול ךותב םייוצמ
 תישפנ - םיכורע ונא ןיאש ,עדימ תוצרפתהב
 .המיע דדומתהל - תילאוטקלטניאו
 לש תיפוסניא תומכל ףושח ונתיאמ דחא לכ
 -וחתה לכב םינותנ לש דע-רעיב העות ,עדימ
 ןיב םיניחבמ ךיא ?ךכ לע םירבגתמ דציכ .םימ
 ?לפתל בושח
 -יהדמ תיגולונכט תוחתפתה התוא יכ הארנ
 ,וז היעב הרציש ,ןוסירל תנתינ יתלבו המ
 אמגודהו .בשחמה :ןורתפה תא םג תקפסמ
 תוריהמלו רידאה חובל ,ילוא ,רתויב הבוטה
 לע רבגתהל הלוכיש ,בשחמ לש תממהמה
 איה ןיע ףרהכ עדימ לש המוצע תומכ
 ץסואסז צס66 9000 שדחה בשחמ ינימ-רפוסה
 .םיבשחמ "דלוג" תרצות
 תניחבב אוה הז שידח בשחמ יכ המדנ עגרל
 םישקתמ םיבר םיבשחמ ישנא ;םייניע תזיחא
 רבדהו ,אוה ךכ אל ךא .ויעוציב תא לכעל
 עוצקמ ישנא ידיילע תיביטרפוא חכוה
 יכ קפס לכל לעמ חכוה .הנושארה הרושהמ
 תולטמב לפטל לגוסמ שא 9000 ינימ רפוסה
 חוכה תורמל .א/41א-8 \א18 בשחמכ תובר
 -וה שומישב לק אוה א 9000-ה לש רידאה
 הסריג איהש 1/1/32 הלעפה תכרעמל תוד
 81. י"לע חתופ רשא שא[א לש תישרומ
 "דלוג" י"ע תירוקמ הרוצב המשויו 5
 :רמואו ההימתב תובג םירמ התא .םיבשחמ
 .ןוכנ ?!תיטיא תכרעמ איה א[א-ה ירה
 ."םיבשחמ - דלוג" לצא אלש רבתסמ לבא
 לע תססובמה שא 9000 לש וז תממהמ הרדס
 (1) וס יפ דע 4.5 יפ היעוציבב הריהמ ()אזא
 י//\% 11/780 לטיגיד תרבח לש ינימ-רפוסהמ
 .םימוד םיריחמבו
 !תחכומ הדבוע לבא ,ילוא ?ןימאהל השק
 הפנע החפשמ ,השעמל ,םילשמ א 90007ה
 לע תוססובמה ינימ-רפוס תוכרעמ לש
 .טאזא
 ןיב םיללוכ תא 9000 לש יוהיזה יטרפו תדועת
 :ראשה

 ב השעמ
 .דרששה ₪ 9084 טווטוא 0 ) ץילנ ארי כ רו

 9 01 /-0הפס6 32-ט1ז 670
 5 - 201/08806 332-011 1הו6זהה] [זסססצפו8
 שתו (101)), 8 61056 00 תוט]זו-
 קזסס6580ז. 68ת הסהזץ 6סטס|6 55ז0ו

 זתזסטקוקטז
 ךיועס 64 13 63006 605.

 4 18 01 חוגוח חו6חוסזץ .
 םוטהו :ח הסהזוחפ-קסוחו 460016710.

 אוטתוסזע סאקהחפוסח 10 16א18.
 ןכופס 5101886 !ח 6א0055 0[ 58

 5וקקסזופ 186 10א1 וז םותטזחטו 0 3060-
 63זוסח.

 % | 056-232 506008 טק 10 19.28 0.
 *% טק זס 10 חוו!!וסח \וטזפזסחט וה תגסזוסחפ/
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 9 | ]28 וטזחווחפ| 5טקקסז1.
 ןטקה חאה - ?א 6000-ה ףא יכ ןייצל יארכ
 1.5 יפ ריהמ - ץסשפז אס667ה תחפשמב

 :םיהזמה ויטרפ .//\א 11/780-מ

 32-טוז א 146
 2 18 0[ תוגוה חוטחוסזל , (16א18 צוזזטה])

 9% 32 א 0[ 0טה] 6)630 הוטחוסזע קסז קזס-
0 

 % | א16תוסזְל 6אקהחפוסת 10 16 8.
 % 08006 ק!טפ חובות תוסחוסזץ 85

 הקקזסאוחוה161ע 150 חפ קסז 32-01[ וצו.

 % | ךז9תפתוופפוסת (סתוז0| זס
 קזסוססס| (107/77) , 3 כס 505
 טפ66 [סז 1018-0566 חט(וטסזא וח(6ז-

 בוס.
 % - 5טקקסזופ זתט 10א1 811 םזת6זת61 1.0 5060-

 6 זןסה
 9 - 5-232 520605 טק 10 19.28 6.
 9 ופס 5107886 ןח 680085 0[ 2 4

 %- ק זס 3 תוו!]וסת \/תטזפזסח6 וה ת61ז0/
 בם

 -אדיאל תכרעמה תא תוכפוה הלא תונוכת
 תכרעמבו תותשורמ תוכרעמב םימושייל תיל
 .תיאמצע םיפתתשמ-תבר

 :םיפסונ תונורתי םנשי !לכה אל דוע הז ךא
 הנכות תומאות ןניה ץסוצסז אס66-ה תונכות

 לש ץסו/מא 5581מ5-ה תודיחי ראש םע
 -תו םיבשחמ ל"נל ףסונב תוללוכה - "דלוג"
 .רתוי םינטק הדובע תונח

 -שחמ תותשר ביכרהל ןתינ 1 ז1םאמד י"ע
 דחה חוכ תא איבהלו הדובע תונחתו םיב

 ."וכו סדנהמה ,ןעדמה ןחלושל קסוצשז 6
 תנכתו םושירה תנכת םע בולישב \/18/32-ה
 יבאשמ לכ תא םיקפסמ םינותנה דסמ לוהינ
 לע הדובעה תונחת לכל עסאטז אס6-ה
 תנכתמלו שמתשמל הרורב הרוצב ,תשרה
 לש וז הלודג החפשמ תרזעב .םימושיה
 ץירהל - שמתשמ לכ לוכי םיבשחמ "דלוג"
 .קסועממ 5081₪8-ה תודיחי לכ לע הנכות
 404, :תופשב ראשה ןיב שמתשהל ןתינ
.60801 ,8510 
 תודסומל תדעוימ עסאשז אס66-ה תחפשמ

 דיפו רקחמ יזכרמל ,תואטיסרבינואו רקחמ

 ןונכת) ם"בית יזכרמל ,ךוניח תודסומל ,חות
 ןוחטבו הישעת ילעפמ ,(בשחמ תרזעב רוציו
 .עדמ-יריתע םילעפמו
 -ה תחפשמ ןבל םוקמ שי ךלצא םג םא
 תא ךתוחונל םיאיבמ ונא קסואמת 5
 לכ תא לבקל לכות וכרדש ןופלטה רפסמ
 .052-557148 :םיטרפה



 םיניינועמה א"לוא ירבח
 ולכוי ,והע ימוסרפ תשיכרב
 םע 25% לש החנהב םלבקל
 .םתורבח רושיא תגצה
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